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 ؛ ةفيحص |

 : : : رافكلا ةالاوم نع ىهنلانايب ىف ٠ ١6

 نم نحلاىف نوت ا هدقتعيام ناب ٠٠" قى برعلا نم تدكراىاا قرفلا ناب ا١ةمو ا :

 هللالوسرةايحرخاوأ

 ميهاربا انديسىبأىف فالالا نابت 4

1 ١ 

 جذلادنع ةيمْستلابمالانايب .7٠6 | هؤاشفامرحامةيطالارارسالا نمن |نايب

 ةمسقلا نمةيلها+لاولعفتت ناك امنايب ١ 7٠9 مالكو ءانسلا نمتلزن ىتلا ةدئاملانايب

 اهيفةيفوصلا ضعب
0-6 

 ماعنالاو عرزلا ف رهئاكرشل
 موحيشلا ن«ليثارساىنب ىلعمرحامنايب

 3 اهريغو 3 ىنلا نعمهداعبا شي رقتبلط نم ناب

 ةعدقةنسهناو ندلاف قرفتلا ناس 0 كلذ نعهلهنلا هنو هوسا]ا>يل

 تع لع
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 هم

 نان
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 بخ نا همزاي ىدولا نان الا نا نابب

 هيئبلهيحام هتناعر تحت نم

 ةلذلك /|ىنعمنايب

 توملالبقلبقتةب وتلا نانا
 مرحتال ةبب رلا ناو حاكنلا تامرحنايب

 اهمابلوخدلابالا
 اياب و طوريش الامال ا دعنابب

 ريخ نهءاسنلا ىف تان انا نانايب

 سمشلا هيلع تءعلطامبةمالاهذِط

 اهمف فالتخالاو رئامكلان اس

 هخسنو ةفلاحلاب ثاريملا نايب

 لجرلالهأ نم نوكيىذلا كحل انايب

 هتفيظو و قاقشلا ىف ةأرملاو

 لخيبلاكمومذمفارسالان انابيب

 درر صال حال عذ اذا ناس الانا ناس

 ةباحالاهل جيتي هيف

 ج راوخلاو ةلزتدملا لع جاجتتحالا نايب
 بونذلان ار فغزاوج مهعنمف
 ناو لئاذرلارشدسحلاو لخبلان اناس

 ايذاجتو امزالتامهْدد

 ءايمالاةعاطب نورومأمسانلانانايب

 لدعلاب اومكحاذا

 ةعب رأ سانلا نم مهبلع ىضرملانانايب

 قي رف لكدب زبغام ناب و
 بن :ذ نفةيلب نم باص ًااملكن انا ٠١

 فالتخالا نم نآرقلا ةمالس ىثعم ناس ١

 اهنف نسحتسال ىتلا عضاوملا ناب 6١١ه

 مالسلا

 هدو القفا لتقلا ناين ١٠م

 ناو هركملاناعا ةغح ىلعليلدلا ناين (١

 رفتغم هأطخ ناو ءيطخ دق دونجا

 نمأ هيفرفسفولو ةالصاارصقنايب ٠
 فوحلاا ةالصن اس ١١

 الدلم

1.9 

١56 

١54 

 الناب

 اها

 ىمرسش ضرغل ةدابعلا لعف نم كح نايب
 ىويندو

 اليلخ ميهارب هللا ذا فيكوةلخخ ا نايب

 نهقوقح لك !نمناداولاراغدو

 قحلاةماقا نم دهاشلا ىلع بج ام نايب

 قفانملا ب اذ-ء ظيلغت ىف ةييطن انايب

 هللا هعفر

 لكنا ءاواين دلار خا حيسملا لو زن نايب

 هنجلاعلا

 تاير و ريض نم ءايبنألا ةثعب نانايب

 ةكداللل تاب رو رض تايرظنلانانايب

 ةشاملاة رو يبووسشف

 0 الاب

 اهلك أ لحأ ىتلاتابيطل ناي

 الو زن قآر_ةلاونآن م ةدياملانا ناب

 اهيفخسنال هناو

 ىفتقمرافكلا عم ولو لدعلان انابيب

 ىراصنا| قرف ضعب هيلا بهذامنايب
 هللاوه حيسملامطوق نم

 ىسعو ىسومنبب ءايدنألاو ةدملا نايب

 مالسلا هماع دجتو ىسع ناب و

 هتلابتام مالسلاهيلع ىسومنأنايب

 هدعل وأ

 نم قيرذطلا عاطق دودحح ناسىف

 نيماسملا

 هللالزنأ اب محمل نمر كنايب ف



 ْ ةفيحص هفيخح
 لاومأن ا معزتتناكدوهبلانا نايب 5 2 نارمعلا ةروس *

 مهباتك ىفمطةحابم تناك نيماسملا .هحو 12 5111 لات هيلع ت ابنا !نابب م

 ناو ةرطفا!نيدوه مالسالانا نايب ةفسالفلا ههذم ىلع ىتح زج

 نارسحلا ىف عقاوريغابلاطلا هباشتملاو كحلا ىنعمنايب 03

 || دحلا نانا عضو تيب لأن ا نايب سآ | لاقتناب ىراصنلا ثشت ىلع درلان ايس ه

 هانب نمو مارَخلا حييسملا ىلا لعلا مونقا

 ةبافك ضرف فورعملاب ىمالانا نايب 80 | نيذاللق هلوقبهيبن هللادعو قدصنايب 5
 هطورشرك ذو ربيخوردبب لصحا م نونلغتساؤرفك

 لالدتسالاو مالا ريخ ةمالاهذهن وكن ايب م وهامو ربك أ هللا ناوضر نوك ىنعمنامب ٠7

 ةج عاجالا نوك ىلع ناوضرلابدارملا

 ةراشتسانم دحأةوزغلبق لصحامنايب 2 وهالاهلاال هنارهلل|ةداهش ىنعم ناس م

 هباعكال ىنلا نامالاو 7 نيب قر_فلا ناس

 0 يسقى ل حاس 1 مالسالاو

 كلذريغوهتيعاب رسكو ةيار ةمايقلا مون عفرت ةءارلوأنانايب ١

 ' دابر صنلا نم نيماسلل ل صحام ناب 4 نوحضفي م دوهلا

 كلذدعب مهمازهنا بابسأو موب لسوهيلعهتلا فص نار يظامنايب ٠١
 7 , ةرواشلاهالان اس هه تايآلا نمقدنخلا

 هناوسوسحلا لكيطاريغناسنالانانايب .ه# | مالسلاامهيلع صو ىسومبسن نايب 4
 هناذب كردمرهدوج ةعضونيح دواولل ناطيشلا سم عم نابي ١

 3 صقن ودي زينامالانانايب ه4 | ابنت مهناو رد ةكئالملا ملكت نابي 0

 3 اكان ءاينالان|نايب ه5 ةأرعا

 متاع داعم صار يسلا يب
 ٠ نامالابجوت اهعيج تازجمملانا نايب ه8 | اهبفحيسملاةعي رشناو خسنلاىنعم نايب ||

  0سصيصختلا مهاوعد ىاوب ذك دوميلا ناو || -

 ١ أ ى) الل هيلع ىتبعل ىاعتهلوق ىنعمنايب  5٠ىرابلا دوجو ىلع لالدتسالان ا نايب ||"
 متاح كلذ قى را لال ت هذا مو كضوتم
 000007 ءاناةروسريسف_ 2 | فقاسأو ىنلا نيب تلصح ىلا ةلداجلا نابي.
 1 نانم 0 ارقلاف لبقام ناب 5 : ةاهابملا نعم نار

 ا ةيرعلا ةوج نم كلذ قيقخرتبآلا كل م
 ىام ىطعي ن اهل جنرال صخشلا ناناس 58 نيماسلل مالسلاهياع مهارب انوك نايب 0

 3 هعابتا,صاصتخا
 مهاطعأاملارظان دعقي مث هلهاللاملا نمديد ٠



 ربر# ١

 ةامهل !اوق)هماوق بلطي ىذلا هس هلاكف ىلاطلا ىنعلا دل لاعفتسالا باب نمهوكر 2م ايتعاب ىأ ةةيصلارابتعا لا نم يقتل

 بحاص لاقو كلذ ق فاد كلا بحاص عببن دقو با 0 كاي نابل

09117 

 انيدلنايب فاطع(ميهارباةلم) مايقلاك هإءفلالعال لعاف ضوعك اموقهسايقناكو هبتعذ ردصم

 (ىكشو قالصنالق) «يلعماطغ (نيكرشاا نمنزاك امو) ميهاربا نملاح (اينح)

 ناميالا نم هيلءتوتأو قايحىف هياعانأامو (ىتاموىايحو) ىوأ ىنإب رقوأ اهاكقدابع

 امهسفن أت امملاو ةايحلاو ريب دتلاو ةيصولاك تامملا ىلا ةفاضا |تاريملاو ةايملا تاعاطوأ ةعاطلاو

 هلةصااخ (هلكي رمثال نيلاعلا برهتل) فقولا ىر#لصوال ءارجاءايلا ناكسإب ىايحم عفانأر قو

 ىنلكمالسانال (نيهسملالوأانأو ترمأ) صالخالاوأ لوقلا (كالذب و) اريغاهبف كرشاال
 ةدابعىلاهلمهتاعد نع باوجوهو ىقتدابعف ةكرششاف (! رىنبأ ثاريغأ لق) هتمأ مالسا ىلع مدقتم

 ىله هبوب م هاوسام لكو ىأ هل ليل دلاو راكنالا ةلعلا عضوم فلاح" (ئث ؛لكبروهو) مهنطا
 كلذ نمهيلع متل ًالمهريغبرءاغتبا ف ىنعفنيالف (اهماعالا سفن لكس بكتالو) ةيب وب رللهصيال

 1 تجب رداام) م اياطخ لمحئاوانليبس اوعبتا مظوق نعءباوج (ىرخا رزو ةرزاورزاالو)

 نم قحلازيبم و ىنلا نم دشرلا نييدت (نوفاتحتهيف متلك اهب كتينيف) ةمايقلاءوي (معجرص
 نوفرصتتهطرأف ةللاءافلخوأاضعب كسضعب فاي (ض رالافئالخ كل عج ىذلاوهوإ) لطوملا
 شغب ق ةوف كلج عفرو) نينمؤلل باطحلان ا ىلع ةفلاسلا مالاءافلخ وأ ماع باطخلا نا ىلعاهيف

 (باقعلا عب رممكب رنا) لاملاو هاجلا نم )0 انآ افك وابيل) ىنغلاو فرشلا ف (تا 1

 هسفن ىلا هفضي و باقعلا فصو (م2ر ورانا هاو) هدارأاذاعرمسيهنالوأ بي رةتاوهانزال

 ىلاعتهنا ىلعاويبنتةدك اا ماللاو ةغلابملاءانبب ىف أو ةجرلا,بف صولا «يا|مذوةرفغلابهتاذفصوو

 هللا ىله هللا لوسر نع#اهيف جاسم ةب وعلا ىلياقاوبف غاامهةجرلا ريثك ضرءلاببقاعمتاذلابروفغ

 ديمحتاو يبست لجز ل كلمتنا نوعيسا يشي داو معناة "ىلعتلزن ا مي هماع

 ةليلواموب ماعنالأةروس نم ةْنآلكد دعب كلم فا ؟نوعبسا|كئلوأهلر ةغتساو هيلع ىلص ماعنالا أرق نف

 ص فارعالاةروسهلوأ ثلاثلا ءزحلاهبلب و ىواضيبل اريسفت ئه قلاثلا ءرجلا مت »

 ( ىناث (ىواضيب) - 7

 ىلعناس فططع ميهاربأ مامن اىرشخزلا

 لعاو وهسفتانيبت إن

 هقيرطلاوه نبدلا نا
 ىنلا نعةتباثلاةصودخما

 اطدايقنالا ثيح نم ىمست
 نيبتو ىلغ ثيح نموانيد
 اهنس ثيح نموولم سانلل
 اهدرب ثيح نموأأ ىلاعت هللا

 ىلا نوشامء:ملا نودراولا

 اعرشلامكلالينلالز
 فاضي نبدلاف ةعي رمثو
 قلص ىنلاىلاو ىلاعت هللا ىلا
 ةمالاداحىلاو ]سوهيلعفللا

 ةمالاى او ىنل' ىلا ةلملاو
 لاق اذكهةعيرسهلا|ذكو

 مهفي وىئازاتفتلا ةمالعلا
 ةعبرشلاوةللا نأ ه-:م

 ىلاعت هللاىلا نافاضيال

 ىىنعفنيالفهلوق) لمأتف
 الىأ (هريغب رءاغتبا

 قاغتب املا ءازس ىنع عفدي

 اذه ىلعمهنوكمريغاب ر
 ىريغالاناىأ ءاغتبالا

 نولماح مهو ىمنالماح

 بسكتالو ىنعمو مهماثآ

 الهنا اهيلعالا سفن لك

 الا ةئيس سفن لكب سكي
 ايفانمثوكي الف اهيلع
 تبسك اماط ىلاعتهلوقل
 هلوق)تبستك !اماهياعو
 ممالا(ةفلاسلا مالا ءافلخوأ

 ملوباقعلا فصو هلوق) نينمؤملاباصتخم باطلا نكي ملاقلطم تاخ نيذلا
 _ ةابولاعت هنمثردص ةر فغملا (ضرعلاببقاعمتاذلا روةغهلوق) روةغهناباهفصو وبقاعمهنابهسفن فصنم ل ىأ(هسفنىلا هفضن

 7 - يهديلعلدامنالءافخهبركذامراعشا ف نكللدبعلان مر دصلعف ب,سبالا ىلاعتهنمر دصإ ل باقعلا نكلاهيجوب دبعلا نمردص لعف

 تاذلإ هنوك كلذ درج نم مزابب الف ةجرلاب هفصو ىفةغل اب ابملا
 با



 . ناك اذار وكذلاع ويلا قف نامبالاعمديالهلامهفب ر وكذملا ريسفتلا ىلعذا (لمعلا نعدرجلا ناميالاربتعي إنا ليلد !اذهوهلوف)

 مالك ل وألامالكلا (مويا!كلذب مكملا اذهصيصخت ربتعللو هلوق) ملاصلا لمعلابانورقم نكي لو مويل كلذ ىلعامدقم نامالا
 ريسفتلا ىلعةمب ركلاةبآلا نم مزلب لوقي نا هلل معلا نعدرجلاناميالا ريتعا نمنا ىنعي ةنسلا لهأ مالكم الكا اذهو ةلزتغملا
 ىفهرابتعامدعمزاي الو مو.لا كلذب اصوصخمرابتعالا مدع كح نوكي ناز وجيالإ نكار وك نما ناميالإ تعا مدعر وك دملا

 الخاسفن عفذبال ىنعم ىلع ني ىمادحأب عفذلا طارتشا ىلع ديدرتلا لجو هلوق) لءفلا لع فرظلا مدقتان رك ذامدب وب ونامزالا عيج

 مدقتيملوأناميالامدقتي مل اذاذئموبنأمالا عفني الهنا ديدرتلا لصلاقي ناوهو ربتءملاريغ مالك عناث باوجاذه (اهناعااهنع

 ظ اذامزابامنااهمك<ح ىفامو اةركتلامومع ىأمومعلا نا نوققحلا لاق كنب سمأل !دحأ ىلا اهجو:مىنتلا ن وكيف اصلا لمعلا عم نامالا

 . اههنم لك ةعاطانعىبهنلا ىنعملانافار وفكوأ امن ؟مهنم عطنالو ىلاعتهلوق لةمريصيف ىننلا هيلع طلس من 'رخآلا ىلع نب مالا دحأ ف طع

 . ريخلابنو رقملاناميالا مدقت ىف ىلا ةجاحالناميالاميدقتىفأ ركذاملذآ )515(  مالكلا ىف كاردتسا مزلي تلقناف

 ع 5 ١ /| +- عم ع 53 3

 ا من ليلدوهواريخ اهنا عا ىفةبساكريغاها ع اةمدقموااهنامي|ةمدقمريغاسفن ذئنيح ناميالا عفن ال 0 0
 ظ 1 500 01 0 - 5 2 كد فعال ناع

 . عفنلاطارتشا ىلع ديدرتلا لجو مويلا كل ذب مهلا | ذه ص صخر يتعللو لمعلا نعدرجلانامالاربتعي |[! . 4 2
 اهم 0 عفنبإل 7 نكس مى عى طعلاواهناميااهنعتلخاسفن عفن ال لع مالا أ نامعالاالو لمعلا نعدرجلا ا ل 0 نامالامدمتيراول ويلا

 دح انايتااو رظنناىامطديعو( نو ,رظدنمانااو رظان القرا ار هلق تدك ناو داء هنانحاىئذدلا 2 5
 1 1 ١ 30 : 5 5 0 - 00 ليصفتا!ةطافوهب نو رقملا

 و ئ 0 عربج مدقت فن ةقلابما صعءساونم اقدوددب (مهندا رف نيدذلا نا) لي ولا ه<ءاعوزوفااانلذ ءنيحوهل نورظتنمااف ةيالثلا
 | ىناهلكة قرف نيعبسو ىدحا| ىلعدوهملاتقرتفا مالسلاوةالصلاهيلعلاق هيقاوقرتفاو !ضعمد اورخكو اطةتسا نوم و نامالا مان

 قازاتفتلاةمالعلا هلاقام
 مدعن م لعف كار دتسالا نم

 هيمسقب ناعالا ءافتنا دذع

 دس ناك اذا هنإ اعم

 اعفان مويل' كلذ ىف نامالاب
 مدقملا نامالا ناك ءاوس

 نورةلملاوأريخخا نع درجلا
 ىل_عفطءلاو هلوق ) هب
 اسفن عقنيال نعم نكي
 هقدحأ ىذلا اهناما
 هيفتيستك |ناوُدئني>

 شفخالاو نويفوكلا هتبث دقو واولا ىنعمانههوأن وكن از وهنا لاين ا هحيضوتو ثلثباوجاذه( اريخ

 ىتمأقرتفتوةدحاوالاةب واطاىفاهاك ةقرف نيعبسو نيتنث ىلع ىراصنلا تقرتفاوةدحاوالاة ب واما
 اوناكو) اونياىأ اوقراف ىقاسكلاوةزج أر قوةدحاوالاةب واطا ىفاهلك ةقرف نيعبسو ثالث ىلع

 مهاقع نموأ مهقرفت نعومه علاؤسلا نمىأ (ئشفمهمتسا) 3ك ها

 (ةلباىلا مهم اما) فيسلاةن' اب وذموهو مط ضرعتلا نع ىمهنوه ىل-يقو مهنمعءىرب تن وأ

 ١ ىأ (اهائمأ ارش عولف ةنسحلابءاج نم) باقعلاب (نولعفي اوناك امب مهئدني مل) هءازج لوني

 اذهو فصولا ىلع مفرلاباطاشمأو نب ونتلابةرتشعب وقار قو هللا نمالضفاط اثم ت ان >رشع

 (نودظيال مهد) لدعلل ةيضق (اهلثمالا ىز الؤ ةثدسلاب ءاجنمو) ددعلا نود ةرثكلا

 1 ىلاداشرالاو جولاب (مقتسم طارصلا ىب رفاد_هىتنا لق) باقعلا ةداب زو باوثلاص قش

 اطارص 5 وهلوقك اطار هىنادهىنعم اذا طارص لا لح نملدب (انيد) جلا نمبضنام

 نم غاب أ وهو داس نمدي كم اق نملعبف (امق) ظوفلا اهيلعلدرمضم ل عفلوعفموأ امقشسم

 هنا ىلعام قاسكلااو ةزج و مصاع و ماع نب أر قو ةغيصلا رابتعابميقتسملاو ةنزلارادتعإب حفلا

 ردعم

  عفذبال ىأ اريخاهماميا ف تبسكو لبق نمتنمآ نك: اهءامعا اسفن عفنيال ىنعملان وكحيف ىن-ةملا بحاصرك ذام ىلع ىب رجلاو
 ؛ مطوقب هلثمو طرمشلا ةلكى عع ءىجت دقو أن امهضعب نعل قن ىنغملابحاص نا مئاريخ هيفتبسكن | اذ كواريخ هيفيستكت مناناعإالا

 " باوثلا صقنب ةلوق)لمأتف هيلع فنصملا مالكل محن نا كلف كلذ تدنذاو ىنتمرحو ا ىنتيادعأ نا ىأ ىنتمرح .وأ ىتيطعأ كننآل

 ريغا| قس ىف فرصن هنال ىلاعت هللا ىلعر وصتمريغ زظلاذا كل ذك سيلو ٍلظباقعلاةداي ز وباوثلا صقن ن! ىلع ل دب (باقعلا ةدانزو

 . ءازج نوكبإلف هوجولا نم ه-جوب نوماظيال مهن لاقي ناىلوالاف ان رك ذامريغب ملظاارسسفي نا الاىلاعت هنا كلمن وكدلاىفام لكو

 ١" مقتسلانم غاب أوهو هلوق) اهلثم ةئي_لا ءزسفدي زوانوماظيال,_هولاق, وأى لاعت هيلعرظلا دبعلا باقعنم مزلةنسسلا
 ]رارتسالدت وبلا ىلع لدن يشم ةفص هبافن زولارابتعاب مجقتسملا نم غلب أدب دشتلاب مجقلا نا ىنعي ( ةغيصلا ارابتعإب ميقتسم او ةنزلار ابدعإب

 2م زج ١ علا رون

 ديم

٠ 
- 



 مغ 62 :

 ىلع فوطعم هنادارأ هنا قلاو هيفام خالو باتكلا ىسوماذت 1مل ذم ىنعلانوكينأ مزليهناهيف (ك اص لع فاسلرل)

 نم مظع أ نارقلاو نأ ارقلا ف ةيصولاوهاثي د. 2< هللا ةيصوليق ناف(باتكلا ىسومانبت | انا كلذ نممظعأ مم *هلوق)؟ اصوكلذةاج

 (؟18) 2 باوجلاو باتكلاىسومانبت [انا كلذ نممظعأ لاق فيكفةاروتلا

 ليقهناك ةبترلافتوافتالوأرابخالا ف ىارتالمثو كاصو ىلع فطع (باتكلاىمومانبت [مث)
 ةماركلل (امامت) باتكلا ىسوم انين [انأ كلذ نممظعأمأ اثيدحو اميدق هبك اصو كلذ
 اوذ_سحأ نيذلا ىلع ئىرقنأهدب ٌوِيو هنمايقلا نس>أ نم لكىلع( نس>أ ىذلا ىلع) ةمعنلاو
 ن.هداج أى أهنسح ام ىلعامامتوأ مالسلاوةالصلا لضفأ هيلع ىسؤموهو هغيلبت نسحأ ىذلا ىلعوأ
 وهىذلا ىلع ىف وذحادتبم رب_ هنأ ىلع مفرلاب ئرقوهلاما#ت ا هماع ىلعةداي زىأعبرشتلاو معلا

 الصفمانامسو (ئنلكدا اليصفنو ) بتكلاهياعنوكيام نسح اوه ىذلاهجولا ىلعو أ نس>أ

 ىنعل (باتك اذهو) ءازحلا هثاقلب ىأ (نونمؤب مهم .رءاقلب ) ليثارسا ىنب لعل (مهلعلةجرو

 وهو هل عابتاةطساوب (نوجرتكدعل اوقناو هوعبتاف ) عفنلاريثك ( كرابمهانلزنأ ا( ناز ملا

 نم نيفئاط ىلع باتكدلا لزنأ اما) هانلزال ةلدعاولوقتن اة هارك (اولوقتنأ 0 هيفاع لمعلا

 مةبوامسلاب تكلا ن .ذئنيح روهشملا ابا! نالا هت ىف صاصتخالا لعلو ىراصنلاو دوهلا (اذلبق

 ىأناكربخ ىف ةق راقلاماللا تلخد كلذلو ةليقثلا نمةففخلا ىهنا (انك ناو) مههتكر ريغ نكن

 (اولوقتوأ ) اهلمم فرعنالوأ ىهام ىردنال (نيلفاغل) مهتءارق (مهتساردنعإ انك هناو

 انفهات كل ذاوانماهفأةباقثوانناه ذأ ة ديل ( مهن ٠ىده ا نكس باتكتااانياعلزتأ انأول) لؤالا ىلع فطغ

 ةحضاوةح ( مب رن.٠ ةنيبه ءاجدقف) ن و.مأان ىلع _طخلاوراعشالاو صصقلاك معلا نم انونف

 نبذلاىزجنسإر ضأوأل ضف (اهنع) دصوأض رعأ (فدصو) اهتفرعمنم نكسمتوأ |
 (نورظني له) مهدصوأ مهضارعاب (نوفدصياوناك اه )هن دش (باذعلاءوسانتابآ نعنوفدصي

 رظننملا قو مهقحاب ناك املن كساو كلذل نب رظتنماوناكام مهو ةكم ل_هأ ىعي نورظنني ام ىأ

 ءايلاب ىاسكلاو ةزجأر قو باذعلاوأ توملاةكئالم (ةكالملا مهيتأتنأالا) نب رظةنملاباوهبش

 بزاعن.ءاربلاو نامعلا نب ةفيذح نعوةعاسلا طارسشا ىنعي (كب:رتاب [ضءب ىف ايوأ) هلوقل

 رك اذتانلق نورك اذناملامتف مل_سو « ل عندا لص ةلل|لوسرانيلع قفروشاذا ةغاسلا م دكا ك0

 برغملابافسخو قرثملابافسخو ضرالاةبادو ناخدلات انآ رشعاهابقاورن ىتح موقتالا هنا لاق ةعاسلا

 ىسع لوزنو ج وجأمو ج وجأب و اهب رغم نم سمشلا عواطو لاجدلاو برعلا ةري زجافسخو
 (اهناع ااسفن عفشإل كي رتايآضعب ى يم وا ندعنم ج رارانو مالسلاو ةالصلاهياع

 ثنؤملا ريمضىلا ناميالاةفاضال ءاتلاب عفنن“ىرقو ىتاهربناممالا وانايع مالا راص ذارمضتلاك

 هنا ىنعملاو تنمآىلع فطع (اريخ اهناعا ف تب-كوأ) اسفنةفص (لبق نمثنما نكست م)

 ةيصولا نممظعأةارو:)الازن ”١نا

 ةاروتلالاهشال ةروك ذملا

 مزاي.الو اهريغ ىلعو اهباع
 ملظعأةارو:!انوكتنأ

 نا مزايلب نآرقلا نم
 مظعأتار وتلا قاعم نوك-:

 نأ ار_ةلا ىلاهمضعب نم

 ”ىرقناهدب ؤيو هلوق)

 دارأ( اونس> أ نيذلا ىلع

 نمدارملان وكنا نك<هب
 نع يذلا كلش هلرلف

 نونه اهتمأو ىسوم
 ةءارقلاهدب ٌؤِي هبارهاظو

 نانكيو ةروكذملا

 نسحأ ىذلادارملا نوك

 هلوق) ىسوموهو هغيلبت

 وه ىذلاه-جولا ىلعو
 ناف ( نوكي ام 0

 7 زاب هنا هيلعد ربتاق

 نسحأ ةاروتلانوكستنا
 هموزأإ انلق ارقلا نم

 نوكينانكم ذا عون#

 اكر تشم نسحألا هجولا

 لكن وك ناب نيباننك نيب

 نسأل اهجولا ىلع امهنم
 نآرقلانوكينا مزلي هنا قب

 نالنيبواستم ةاروتلاو

 هجولا ىل عامسهنم الك

 لاقينا نكي و نسحألا
 ىذلاه_جولا ىلع دارا

 هيلعام نسا نوك

 مهودلوق ) نآرقلا ريغ بتكلا هيلعنوكبام نسح ا وهىذلا ناكسف كا نم ىنثتسمنارقاا نا لاقي وأ اطو زن نامز ىف بتكللا
 | صل ارصق دقو همدعب نومزاج مه لب كل ذل نيبقرتمريغ م ضو عب هلا ع وقو بقرتراطتنالا ذا (ا نب رظتنم اوناك ام

 ئىثىأ هيف لمعتسملاىزاملا هانعمنا روظي ل نكل قيقحلا ءاضسم لح قايريشملا لس 1 عم ناب ىف ةفانككلا

 ادب برلا ىمأ نايتاوأ ةكسئالملانايتا ببسالا ن واعفبام ىنعملان الاقي نارهاظلاو



 هماوالاو ماونان 3 ةردملان او ةيهادال ل عج نأالا اوال طع. ردا (ءارغاللهنا ىلع كيلعب
 ٍ وأهلوق) لعسفلا مالىف بصانلاو لعفلا سفن فلمعي مزاجلانوكل بصاونلاو مز اوجلا عاتجازاوج نم فاشكلا بحاص ةدعاق

 . اوكرشتالن كل ةدئاز نكن مول ذا ةدئازال ن وكت نيلاه>الا نبذه ىلعو مب رهمزحامريدقتلاو .(فوذلاهدئاع نموأام نمل دب لاب

 ' ريدقثب رحلاو هلوق ) كرشلا ىنعمب اوكرشتال نأ راصةدئازالتاعجاذاو كرمثااوه مرحلا لب مرحريغوهو كرمثلا مدع

 عر موحامل تأ انثذيح ةنآلا ىنعمو ةوالتلاوأمرحتلل همر دل رع ل يلع كب ر موحاملتأ ىن :ءملا اواوكرشتالثل ىأ ( ماللا

 نيدلاولابةءاسالاوكرشلا نم كيلع
 ١

 ىنعع دئايح

 امىلا ةراشااذه (ةغلابلل
 ىدع صاوألا نأ دم قد
 ةغلابملا ةدافاو ىهاوتلا

 ىهنأل لال دتسالارامتعاب

 ناسحالاب سمألارهاظلا

 ليلد ناس>الابصألاو
 ةءاسالا نع ىبللا ىلع

 اوناك امةيبجوملعنم هلوق)

 بجومناف (هلجأل نولعفيي

 قالمالالوصحوه لعفلا

 هلوقو قالمالا ةيشخوأ

 دعو مهاياو <فقزرن نحن
 الفهعوفو بج وف قزرلاب
 قالمالا يش لتقال هجو
 لتقلا عنم ىلع جاجسة>|| ذهف

 فاكللاب (كن اكهلوق)

 دشالا نال نونلا مذو

 10150 1 1 0 مفبددشالا صالا ىف
 |١ بوقعيو صاع نباو فانئتسالا ىلع رسسكلابنا ىئاسكسلاو ةزجارةو ة-ءي رشلاناب و ةّوينلاو تلا لقت لوألا لادلا

 2 نا 0 (هوعبناف) هادا لع مذللا ري اا نوال راو لارا لادلا تمغ داف ن_ثلاىىا الأ راكد ا 0 0 0 ل 6

 ١ | اوعبنالو) كبر طارصصاذ هوك ر طارص|دهو ىطارصا دهو”ىرقو ءايلاجسّتقب ىطار مص ماع دشالا هوةنناثلا ىفىلوالا

 ١ ددعتمىوطا ىضتقمو د_>اوةخلاىضتقمناذ ىوهللةعباتلا قرطل وأ ةفل لا نايدالا (لبسلا لسفااعسلا تسلا

  عابتاوهىذلا (هليبسنع) مكلي زتو 8 رفتف )ص قرفتف) تاداعلاو عئابطلا فالتخال 0 ا 0

 قالا نعقرفتلاولالضلا (نوقتتملعاهبك اصو) عابتالا (مكذ) ناهربلاءافتقاو ىحولا هلوق) شا وكان ألا حاولا

 9 وهو ئشلا ىلعةردقلا عسولاناف عسولا نم مولعمرم معلا دع تلق ناف (اهيلع رعب الواهعسامالا

 35 . ىناثلاو اهتردقهعسنامالا امتدح نر يسفتب اهعسوالااسفن هللا فاك الىلاعتهلوق رسف دقانأ3 عسولل مزال .ءرمسعلا لب رسعلا قانيال

 ا 00 لا روسفملا لع حر دابا لع اهقولا ها عتاتيك 006

 2 مافاد دوار اتفتلاةمالم ا لاق بكف د مهلا هل 0 1 0 نم وحيا !كهانلق 0-00 م .زاف يقتسم 0

 لاحوهو

 )١2؟( : ا ء ىلا عضومهعضو هلوق) اوكرشتالثل اهريغودالوألالتق و

 || ماللا ريدقتب رحلاوةدئازال نأ ىلع فوذحماهدئاعنموأ ام نملدببلابوأءا ارغالا هنأ ىلع يلعب
 ا نيدلاولاب و)لوعفملاوردصملا لمت (ًايش)اوكرسشتن أ مرح اوأ اوكر رمشتال نأ واةلاريدقت ىلع مفرلاوأ

 لأ كرتنأىعقلالدللو ةفلابملامهيلاةءاسالا نع ىهنلا عضوم هعضواناسح ام هتاونسح أو ىأ سا
 ا . نمو رقفلجأن م (قالما نم م دالوأ اواتقت الو) امهريغ فالس فاكر يغام مش ىفةءاسالا

 || هل جال نولعفياوناك ام ةيبجوملعنم (مهاياو مقزرن نحن ) قالماةيشخ هلوقك هتيشخ
 | هنملدب (نطبامو اهتمرهظام) انزلاوأ بونذلارئاك ( شحاوفلااوب رقتالو) هيلع جاجتتحاو
 "|| دترملالةقو دوقلاك (قحلالا هللاموحىتلا سفنلااولقتالو) هنطابو مالا رهاظهلوق لثموهو
 (نولقعت مل) هظفحت (هبكاصو) الصفمرك ذامىلاةراشا (مكلذ) .نمحنامجر و
 ' ىهىنلاةلعغلابىأ (نسح يه ىتلابالا م ديلا لام اوبرقتالو) دشرلاوهلقعلا ل5 ناف نودشرت

 1 0 ةدش عجوهو اغلاب ريمي ىتح ا هريغتو هظفدح هلام لعفبي امنسحأ

 | ةيوستلاو لدعلاب ( طسقلا,نازيملاوليكعلا اوفدأو) كن ”اكدرفملقو رصأو ر صك دشوأ

 || | اعنا ناءانعم مالا بيقعهرك ذواهياعرسعيالو اهعسيامالا (اهع سوال اسفن فاكتال)

 ا هيف (اولدعاف) اهوحنو 2 (متلقاذاو) مكة عوفعمهءار واموكعسو ىفامب كيلعف مكيلع
 ِ ا ءي (اوفوأشادهعبو) مترف 5 ىوذ نم+- ماعوأ هل لوقملا ناكولو (ىنرقاذناكولو)

 | ارو هب نوظعتت (نورك ا عرمشلام اكحأةيدأتو ل دعلا ةمزالم نم ميلا

  اهديدشتب نوقابلاو ءاتلابناك اذا عقو ثيح لاذلا فيفخت نورك ذن ىناسكلاو صفحوة زج

 || ديحوتلاتابثاف اهرسأباهءافذر وسلا ف رك ذامىلاهيفةراشالا (اهقتسم ىطارص اذه نأأو)



 ثثاكولف كرمشلااهنمو عابشنل هللاة دارا مدعب نيائاغلاةلزنعملا ىأ (ةلزتعلل ةليأدنب مومذ ضي هلوق) اوكرشأ 5 هرشأملا 15

 هللامهمذالو انك ارشثاةللاةدارا 00 0 وكف ان كرش امان 5 ارسثا مدع هللا دارأول ىنعملا ناكهئاضرلا ال ةدارالا ىنع؟ ةئدش
 : ولة سمن استاد 0 ةلزئءملا به ذموهو ةللادا يمك 0

 ىوع د نوكيف كرشلاب ايضارناك ابذاك كرشملاب هئاكر مدعناك اذاو ه. ضر ملو كرمثلا نم عنمىلاعت هلا نأىف لسرلا اوءذك

 معا لاقل تراعي عت 2 كلا نظف ةبآلاناف (عطاقهضراعيثيح كلذلعلو هلوق) ىض علب عونمم ريغهنا نيبذكملا

 ةفزإلا

 ىتح مهنماهاي !ةثلا ةداراب حنا قلاه ذهب اكتر ا نعراذتعالا الهنا دنع ىضرملا عو رسما قحلا ىلعمهمنأ

 اذهلثم ىأ (مهلبقنم نيذلاب ذك كلذك ) هلوقكلذدتب وو ةلزتعل اليلدهب مهّمذ ضني
 فطعو لسرلا مهلبق نم نيذلا ب ذك هومزحام م ركلو كرش معتم لات قل كلب ذكتلا

 مهياعانلزت أ ىذلا (انسأب اوقاذىتح) الب لصفلل ديك أت ريغنم انكرشأىف ريمضلا ىلعانؤانآ

 هوجرختف) مث عزام ىلع هب جاجتحالا حصي مولعم ىمأ نم (لعن. .م دنعلهلق) مههبذكتب
 (نوصرختالا متأناو) نظلاالا كلذىف نوعبتتام (نظلثالا نوعبت:نا) اناهورهظتف (انل
 ثيح كلذ ل علو لوصالاىفامسن ظلا عابنأ نم عملا لعل يلد هيفو ىلاعتوهناحعبسةثلا ىلع نوب ذكست

 ىلعةّوقلاو ةنا ماةباغتغلب ىتلا ةحضاولاةنيبلا (ةغلابلا ل اهنلؤ لق) هيفقبآلا دام راعي
 هبلطتو محل ات ابثا د سقتاهأك دصقلا ىن :. جملا نم ىهو هاوعدةاهيحاصاه- غلب وأتابثالا
 مهلق) نب [لالضو موقةب ادهءاش نكتاواهباعل جاوا قيفوتلاب (نيعج 1م دلتا تواف)

 يا مهورضحأ (م ءادهش

 دنعو لصالاهناف ماللا ف نوكسلاريدقتل فلالا تفذح د_كقاذال نمل اهني رصيلادعولصأو

 نوكيو ىمالا ل دنال ل هنال دعب وهو ماللا ىلعاهتكرح ءاقلإبةزمطاتفذخ مل هنييفوكلا

 هيف مهتودق ىنعي د (اذهمرح هللان انودهثينيذلا) كلا لههلوقك امزالو 1

 ديق كالذلو مهدلقي 2 مطكسمتمالهناو مهلالض مهعاطقناب رهظيو ةقعا مهم ءزايلمهريضحتسا

 نب نيبو هيف مهقدصتالف (مهعم دهثنالف ادهش ناف) مهبدهعلاىض تق امي مهفصوو ةفاضالابء!دهشلا

 نم (انتاب "اب اونذ.ك نبذلا ءاوهآ 1 عبتتالو) ةلطابلاةداهشلا ىف مهةقفاومهميلستناف هداسؤف مط

 0 ةهحلا عبتمنأو ريغالى وما عبتم تايآلا ب ذكم نأ ىلع ةلالدلل رمضملا عضومر هظملا عضو

 هلن واع (نوادعي مهرب مهو) ناثوالاة دعك (ةرنآلاب نونمؤبالنيذلاو) اهءاقدصمالا

 هيفعسناف لغ_سف ناك ن ناولع ىف ناك نمهلوقين أ هإصأو ىلاعتلا نم سعأ (اولاعتلق) اليدع

 نوكتنأز و<وةبردصملاو ةيريللا لمتحتامو لئأب بوصنم ( مكبر مزحام) أرق( لتأ) ميمعتلاب
 (مكيلع) مب رمح ئثىأل تأ ل يقهنأكف لقأ ىنععهنالل نأ لوعفمةل+لاو مرحة بو صنم ةيماهفتسا
 لعفلا قيلعت هعنعالو هيلعيمالا طع حصيل هباوكرشنال ىأ (هباوكرشتالا) لتأوأ مرح قلعتم

 بسنلا اهلحف ةبصانن ل عج نمو اهدا دض ىلا عج رب ساوالار ابتعإ مب رحتتلا ناف مرحامب رتسفلا

 عبش عبقي نظلاذا كلذ لافام او هومرحام ع رحت مدع ليل دو ديحوتلا ليلد

 ديقكالذلو هلوق) عطاق

 ءادهشلا نم دارملا ناك

 را فا ينردم

 ءادهشال مؤادهش ءادهشلا

 *ةراش|هيؤ نوكسف مهريغ

 لكب كسلا مدع كا

 نيب و هلوق ) امهنم
 نأ ىلا ةراشا (هداسف

 نيابنو مهمالك لاطبا

 مدع درج ال هداسف

 وهذا ةداهشلا ف مهتقفاوم

 ةلال دا هلوق ) ىودجلا ليلق

 عبتم تايآلا ب ذكمنا ىلع
 هنأ ةلالدلا هجوو(ىوطا :

 روك لا مالكتلا نم مهفبي

 تاي الل نيب ذكملا نا

 وطو ءارتفالامهفعمتجا [|

 بيدكتلاوةللا لح امم رحن

 عابتا عامتجا مهيف نوكيف
 هلوق) بي ذكنلاعم ىوملا

 نآلعج (اوكرشتال ىأ
 هنا «بيلعدزواف 5 ةسدفم

 الو هلوقب راشأ لاؤسلا اذه ىلاو تا. اولا ناببا لتامر | نايل لاصرت ٍيماوالا ىاهنا عم هاونلا ىلع يماوالاةيآلا ف فطع

 نبدلاولاباوب:اللبوأتباناسحا نيدلاولاب و ىلاعتهلوقف تايبلا ليو أ: بانهه ضاوألان اب هع بيجأو مرحامب رسفملالعفلا قيلعت هعنم
 انلق ءيثىأ رسفملافةرسفمنا تناك اذال يق نافاهدادذ ىلا مجرب ماوالارابتعابمب رحتتلاناف هلومقب فنصملاراشأ ناوجلا اذهىلاو

 ةوالتسدل اوكر شنال لق ناف تامرهلام رحتةوالترمسفملا ناك ةيردصم تناك ناو تامرلاةوالترسفملا ناك ةلوصومامتناكنأ
 مرحامه«تممهغب نك-ل اماورح سبل كرمثلا مدعنألا< رصاهع رحت ةوالتالو اهتوالت نكس ناووهانلقاهمي رحت ةوالتالوتامرحملا

 بسنلااهلحفهلوق ) رامتعالا| دبة ربسفت نا نإ روكتف
 ج”دجب



 1 ةياعق أتم سأل اذهىف عقوندفلو ريمضري دقت اذ ه ىلع لحأ ىف سلو لع افلا, ءاقم اق هيلاق, ناهجولالب ىنغالم#

 : ريمضلا عجريمالاو لهأ ف طعن مالعوت اق نافامت ف هب هللاريغل لهأ اى اله نم هلال وعفم اقسفنوك نازوجو لاقهناف فاشكلا

 *ناىكاقلا ىلعف فاشكلا مالك اذهنوكيف نكتدملا هيلا ع جرام ىلا ريمضلا ع بجرب و نوك ىلع مطعيتاةلوقلا اذه ىلع هنىف

 يي لاما ايشالا لح ىلع الوهلوق ) عقوامف عقوفةرابعلا ريغدقو نوك ىف نك لا هيلاعجرامىلا م جاردن ريمشلاو لوقي

 هذهةمرح بآلاف روك دلالات ناب باحصتسالاريتعاول عن هع رح ىلع دحلا نمل اددورو نك«ذارزخآ ٌئثلح ىلعةبآلا لدنالىأ

 مدعع رق بادعص“ :سالانا كالو احيدلالدتسالا ناكل باحصتسالاب اهاد قيفاهريغم رح ىلعليلدلال دب ملوةصوصخملاءايشالا

  موحشلا مهياعانموح مثغلاو رقبلا نمولاهتي ن اى ىنعي (طب رلاةداي زاةفاضالاوهلوق لاضيًاامرح ناكل دروولف مب رحنلا ىلع ليل ددورو

 اع : محلا صاصت ة+ارلعيل طب رلا ةداي ز ىلا دصقا م« اواطب رلاة داي زاريمضل ا ىل ٠ .وحشلا ةفاضاف متغلاو رقم !|موحش موحشلانا هنم لعيذا

 ميرحن كاذ لبق ناك هناىلا ؟ىويلك اظفلب ع رصتلا ىنعي (ميرحتلا ميمعت ل ظلا نعبب العلو هلوق) ادك ومار هاظاماعرك ذ

 دعولاوارابخالاف نوقداصلاناو ىلاعت هلوق) لكلا مروح اوءاظاكف (1؟) جيملغ رز كلا ءايشالا ننس

 0 تت ا
 الو) هلممرطضم ىلع (غابربغ) كلذ نم ئثلوانتىلاةرورضلا هتعد نف ( رطضا نف )نو كبف

 امف د لهن !ىبع ل دتاهءال ةمكعةنالاو هذخاؤيال (محرروةغكب رناف) ةزرور كلازادق (داع 1 : ا 1 2 : 1 داك اذه صصخل
 3ك 0 1 0 : 1 1 1 1 آ 1 0 : نوقداصلان او ىلاعت هلوقب

 اهلالدت الاس هيالفرخلا ئيشفم رحتلادوروىفانبال كالذو هذدذهربغامر# ةباغلا كالت ىلا ىىوأ قدص الوتين الئ اغل 3

 اوداه نيذلا ىلعو) باحصتسالاعمالا اهريغءايشالا لح ىلعالو د>اولا رب باتكسلا خسن ىلع

 ىمسو رفاحو باخ ىذ لكل يقو رويطااو عابسلاو لب الاك عيصاهلام لك ( رفظىذ لك انموح

 (امهموحش مهيلعانمرح مغلاو رقبلا نمو) مي رحتلا ميمعت لظلا نعبدسملا لعاوازاجت ار فظرفاحلا
 اههروهظب تقلعامالا (امسروهظتلجامالا) ط؛رلا ةايزل ةفاضالاو ىلك-!!موحشو بورثلا

 ةنيفسك ةيوحوأ عصاوقو ءاع_صاقك ءايواحؤأ ةب واح عج ءاعمالا ىلع لمتشااموأ (اياوحلاوأ)

 لكىف كرت ثم ىلاعت هللا

 صيم# هجواف ربخ

 كوالاو ماقملا اذه هرك ذ
 ابو هانعممهضعب هلاقام

 اناو ) مهماظ ببس ( مهغبب مهانيزج) ءازجلاوأ مي رحتلا ( كلذ ) صعصعلإب اطاصتال 00 1 اا باطل القز دأولا ىجن وار اههيوتيش لعاشسعو ع ليقو قافسر ها
 ىلع مله؟ (ةعساوةجحر وذاك رلقف كوبذك ناف) ديعولاودعولاوأرابخالاف (نوقداصل |[ ل
 لازب ىلع هيبنتلا هنمضتل هسأب دربالو هماقم ماقاف نيمرجلا لعديد د سأب وذو نيعيللا ىلع ةعساو 00 1 ةجر وذوأ لزنين يح (نيمرج ا موقلا نع هسأب دربالو) لمهمالهناف هلاهماباورت-فتالف بيذكتلا 00
 نع رابخا (اوكرشأ ن يذلا لوقيس) مهنعهدر نكميال مه.بزالهن أىعةلالدلا عممهيلعسأبلا سا
 ىأ (ئثنم اير 0 رام م هللاءاشول) هزاع ىلع لدن هرب_خ ع وقوو لبقتسم انهت( ا

 00 مما 00 ىنعي(حادسأب دربالو هماقمماقفءطوق) مرح نم ىنتسملافالخادنوكيف لوالا ىلعاماومهلع اع تامرحلا
 مهي سأب وذو ةعساوةجر وذكب رلقف لب ةواولزب اذامهنع ب اذعلادر مدع ةدايز عمهيلعةلالدال سأب وذ ءاقممسأب دربالو ميقأ

 قزاخ ص اوه ذازاحعالا مزاهب ربخأ 5 مقوو بيغلا نعربخأ اوةوبنلا ىعداامل ىنعي (مزاحمت | ىلع لدبهربخم عوقوو هلوق ) 95 دا

 نالاقي نأالا ربخأ م عقي كالذ دعب من ظلاب لبقتسملا ف ثلا نع صخشلا ريد قذا زاخمالا كلذ در# نم مزابال لوقت نأ كالو ةداعلل

 هللا ىذرول ىنعملاواضرلا ىنعمب انههةئيشملاىأ(ءاضترا ةئيشمهلوق) ديك اناا ىلع لدن ىلا نيسلا ة نير قب مزجلاليبس ىلعر ابخالا اذه

 هللادارأولو ىنعملا ناكل اها نعم ىلع ةئدشملا تيقبأ اواوةرفكلا مذ ف تدروةبآلا ناللب وأتلااذهبجوامن اوان كرشأامانك أرسشا مدعي

 هللاىضرولو ىنعملاناك اضرلا ىنعم ةئيشملاتاعجاذاهنكل مذلاهجوتي لف قالا لهب ه ذموه ىنعملاا هو انكر مان امك لا مدع

 ىلع تسل ةئيشملا نا ىلع ليلدلاو هعقوم ىلع مذلاف ا جرا وهو كرشلا مدعي ضرب لهنامهفي وانك رمال ا

 وقل ىنعملا اذ_هةرفك !ادارأول مذلاحصيالف ةبلا نئاك ىلاعتّندادا ص نأهنم مهي ذانيعج أ ادا هلا ءاشولف ىلاءتهلوق اهانعم

 1 مدع هللا دنع ىض را ناكو لو كلذلاوكر شأ نيكر رشملا ىأم هن :او نب روك ملام رحتلاو كارشالابىضر ىلاعت هنأ مالكلا ىنعمو روك ذا



 ةفللا
 | كللاملا ةصخرهندتاف ليقود عب عنب مو كردب /ناو (رمن ألذا) يا ذ نمار لكرع نك (هرغ

 ٌْ موبهب قدصتن ناك ام هندي (هداصح موب ع وز ىلاعتهللاقح ءادآ لبق هنملك الاىف

 ' موباهئاتيابرمالاو ةيندمةيالاو :اكزلا ليقوةيكمةبالاو ةنيدملا,تضرفاهنالةردقملا ةاكزلا الداصحلا

 ريث ؟نباًأر قوةيقنتلابال كاردالاببوجولا نأ معيلوءادالا تقو نعرش وبال ىتح ذءذيحهن مكوبا داصخلا

 اهطسبنالو ىلاعتهلوقكق دصنلا ىف (اوفرستال او) هيف ةغلوهوءاحلا ارمسك, هداصح ىفاسك-!اوةزجو مفانو

 تانج ىلع طع (اشرفو ةلوج ماعنالا نمو ) مهلءف ىضتريال (نيفرسملابحالهنا) طسبلا لك

 هربوو هفوصرهرعش نم جو..املا شرفءاموأ عيذا شرغامولاقثالا ل محام ماعنالا نمأشن أ وىأ

 امتاواك ) اهيلع شورفملا شرةلال ثم ضرالا نمةينادلا راغصلاو محلل ةحلاضلارابكلا ليقو

 م نحتلاو ليلحتلا ىف (ناطيشلا تاوطخ اوعبتتالو) هنم كل لحأامت اولك (هللا كقزر
 لوعفموأاشرفوةلوج نهلدب (جاوزأ ةينامث) ةوادعلارهاظ (نيبمو دع < هنا) سف أ دنع نم
 نمرتتاهعمام ج وزلاوة د دعتموأ ةفلتخم ىنعمام نملاحو أ هيلع لدلءفوأ مهند: ضرتعماوعبتنالواواك
 ةجمنلاو شيكا نيتثا نيجوز (نينثا نأضلا نم) لوالادارملاوامهعومجنلاقيدقوهجوازب هسنج

 نئاَض عجوأ نيئض هعجو لبالاكس ةج مسا نأضلاو ءادتبالا ىلع نانثا“ىرقو ةينامث نملدب وهو

 وبأو ريثك نبا ار قوزنعلاو سيلا (نينثازعملا نهو) هيفةغلودوةزمطاستفب ”ىرقور كو رجاتك

 لق) ىزعملا ئرقو س .رحو سراحو بو بحادصكز عام عجودو حتفلا,ببوقعيو صاع ن؛اوورمت
 نييثنالاو نب رك ذل بدنوامومدتأمأ (نييثثالام أمرح) رغما دوناضلارك ذ (ني زك اقل

 قوشن) ىقتاوأناك ارك ذنيسنحلاثانات تل امرا ( ني: نالاماحر ا هياع تامتشاامأ) مرح

 مرحتلا ىوعدف (نيقداص تنك نا) كلذ نما يش مرح ىلاعن هّنلا نأ ىلع ل دي مول عم ماي (معب

 ماحرأ هيلع تلمتشامأ نيب الا أ مرح نب رك ذا 1 لق نينثا رقبلا نمو نينثالبالا نمو) هيلع

 لم#تاموأ ىتنأوأ ناك ارك ذ ةعب رالا سانجالا نم أيش مرح هللا نراك | ىنعملاو قبساك ( نيينثالا
 ةراتتناك تغ.ك اهدالوأو ىرخأةراناهئاناو ةراث ماعنالا روك ذنومرحباوناكم بن او مهياعا دراهم نإ

 (ادهم هلاك اصوذ ) نيرضاح نيدهاش متنك ألب (ءادهش تنك مأ) ير

 ةد_هاشملاالا كلذلاثمأةف هرعم ىلا ؟<-] قي رطالف ىبنب نونمؤتال من ذامب رحتتلا| ذهب 5 صو نيح

 نوررقملامهؤاربك دارملاومرحملاممب رحتهيلاب سنف _(ابذك هللا لع ىرتفا نق لظأ نح) عامسلاو

 لق نيملاظلا موقلا ىدهسالهتنانا معريغب ىانلالضيا) كلذل سسؤملاةعق نب لن ورمعوأ كذا

 واب طعيابعأ م رخبتلا نأ لع هربت هيك اةللوسل نو قو ارا ةلاىفىأ (ىلاىوأأهف كحال

 ةتيم ماعطلا نوكين ألا (ةتيمنوكينأألا همعطل معاطىلع) امزح اماعط (امرحم) ىوملإبال

 0 نأ ىلع ةتيمعفرو ءايلاب ماع نباًارقو ربا ثينأتل ءاتلإب نوكستةزجو ريثك نبا أر قو
 ىأ اموةيماندوأ ةتيمدوجوالاىأ هزئج قام عمنأ ىلع مطع (احوفسم امدوأ) هلوقوةماتلا

 ردقهبلوأرب زنخلاناف (سجردهناف ريزنخ مملوأ ) لاحطلاو دبكلاك ال قورعلا ف مدلاك اب وبصم

 | لياعتل ضارتعاامهنيامو ريزنخ مل ىكعفطع (اةسفوأ) ثبخ ثيبخو أ ةساجتنلا لك هدمت
 نتا ا ميلا مسا ىلع ميذام نيسان ارتب واع (هب هللاريغل لهأ)

 نكتتسملا هيلا عجرام ىلا عجارهيف نكشسملاو نوكي ىلع فطعوهو لهُأ نمهل الوءةماقسف نوكي

 ءانيانال كلذلاقامنا (ءادألات فو نعرن يال ىتح هلوق)ل

 ظ
ْ 

 اسس

 نع هزيم مذا داصحلا موب نوكيال قملا
 سمالا نم لعف هريغو نبتلا

 ةلارملاداصحلا مويءادألاب

 هتقوىف ءادألاب وجوف
 (تانج ىلع فطع هلوق)

 شن ىذلاوهو ريدقتلاو

 نماشرفو ةلوجو تانج
 عجوأ هلوق ) ماعنالا

 وأسد و بحاصك نعام

 لوالاف (سرحو سراخ
 قائثلاونيعلا نوكسريدقتب ||

 زك ذيإو هكب رن ريدقتب
 اك اسنجزعملا نوك لاما
 نكل نأذلا ىفركذ
 ل ع عطا يم
 هيفوهلوق) سنج مسا هنأب
 امنام رحتلا نا ىلع هيبنت

 هنف (ىوطابالجولالعي
 لدب برك رتلارهاظ نأ

 ىوااب عي رحتلان اىلع

 ريغقهب الا |عيال هنأ اماو

 ا راوح اود مواعم

 نوكرشملاةءعزامدرإةبآلا

 0 مر رس نم
 امم رحىلاح وب ىنعي

 ىلا جوللاامئاو منك ذ

 ةيآلا فرك ذام مب رحت
 ىف معز لطبفةمركدلا
 ةروك د للارومالا يرحت

 ادوصةمرصخلان كي ملواف

 هلوق ) مهمتز نالطب دفيرل
 ىلع (ةتيم دوجوالاىأ

 صاع نا ةءارق ريدقت

 جل انئاك امرحاماعط كا
 رت

 نوكبنا مزابذار 0 ىلا عجار , هيف نك لاو هلوق) انو بم اعدو | هيمن رك لاخلا ملال 7

 هلهجوالو ماعطلابةثلاربل ماعطلا لها ىنعما نوك-يف اضيادهلا عججار هب ريمض نا ىنتجالو مرح ماعلا ى عمجار رتتسم ربمض له ايف



00 1 

 1 رع ارثفاو لوقتر وكذم ام طوق نال اورتؤا ىندعاذهه اولاف نال اواقرد_صم ءارثذانادارأ (عاشا لعلوم هولافامنالهلوف)

 ىاثا! لع و لّوالالام>الا ىلع اذه ءارتفا هيلعاولاق ىنعملا نوكنف ىلع ظفلراجلا نمدارملا (فودذودمب وأاولاقب قاعتمراجلاو هلوق)

 لمعيال قاطملا لوعفملان ال ءارتفالابقلعتب ملا مناو ءارتفالل ةفص فوذحلا ىأوه فوذحم اقلعتمن روكسف هيلعاعقاو ءارتفا هانعم

 را اس سأل ا ”هلوق ىلع فاطع( لا لوسفلاوأ لاخلا ىلعوأ هلوق)

 لوعفملا ىلعوأهباقلعتم روك ذملاراحلا

 بي رقوهامب راجلا قلعت
 وهام قلعه سر نع
 ىلع اماو مدقتلا ريثك

 مصيرلا هافلّوالا جوا
 نازاح ءارتذالاب قاعس نا

 وه ىذلا فوذحلاب قاعي

 ناكلو اولاق وهو ديعب
 نالزألا لكاس لا
 رهىذلا ف وذحلاب قلعت

 ةرو رضال ءارتفالل ةفص

 ديعب وهاع قلعت ل كا
 ةرامعلاهذهنا ماولاقوهو

 امهدح نيهج و لمدحت
 نب روكذملانب ريدقتلا نا

 ني امتحالا ني ذه نم لكىلع
 قي رطب نوكينا ىناثلاو
 ناف هلوق ) لمأتف فللا
 ىأ (ة-ذجالا ىنعم ىفام

 نوطب ىفاماولاق هلوق ىفام

6) 

 رةخ ”ىرقو ىننالاورك ذلاو ريثك-!اود>اولا 0 (رج ثرحو

 ءاسنلا نود لاجرلاو ناثوالا مدخ نونعي (ءاشن نمالا اهمعطيالا) قا ج رحو مهلاب

 ماعنأو) ىئاوحلاو بئاوسلاو رئاحبلا ىنعي (اهروهظ تمرح ماعنأو) ةخريغنم (مهمجز)
 اهروهظ ىلع نوجحال ليقو اهياعمانصالاءامسأن ورك ذيامتاو عذلا ف (اهياعةننامسا نورك شيال

 اولاقب قلعتم راج لاوى اعتو هناح.بسهللا ىلع لوقتهولاقامنال رد_ملا ىلعبسذ (هيلعءارتفا)

 مهب زحيس) فودحلاب وأ هن قاعتم راجلاو هللوعقملا ىلعوأ لاملا ىلعوأ هلتفصوه فوذحمب وأ

 بئاو.-!اورئاحبلاةنج أن ونعي (ماعنالاهذ» نوطب ىناماولاقو) هلدب وأهببسب ( نورتفياوناك امم
 نكيناو) هلوقلايح داون |ثانالا نود ةصاخروك ذا لالح (انجاو ز ىلع مر حوانروكذإةصلاخ)

 || كلذلو ةنجالا ىنعمىفام ناف ىنعلل ةصااخلاثين أتوءاوسهيف ثانالاوروكذ لاف ( ءاكرش هيف مهف تيم

 : 0 ةتيماف ريثكن باووه هفلاخو ءاتااب نكت ىف صاعنءار ؟ىأ ةباورف مس

 هن ىلع بصنلاب *ىرقو صلآخلاعقوم قو ةيفاعلاكردصموه»وأر عملا دا ةغلابلل هيفءاتلاوأ

 ندآلو انروكذاف ىذلا نمال فراظا١ىف ىذلا ريمذلا نم لاحوأ انروك ذاريخاو دك مردصم

 هصلاخو بمالاو عقفرلابصلاخ ةئرقور ور اهبحاص ىلعالو ىونع لا لماعلا ىلعيمدقنتالاهتال روك ذلا
 نالهيفىف ريك ذتلاو ايحناك امهبدارملاو ناثأ دةيموأام رملديهنا ىلعريمضلا ىلإ ةفاضالاو عفرلاب

 . ىلع ب ذكلا مهفصو ءازجىأ (مهفصو مه زحيس) رك ذلا باغ ىثنالاو رك ذل ,عيام ةتيملايدارملا

 رسسخدق ميلع مكحهنا) بذكدلا مهتلس 1[ فصتوهلوق نم ليلا !اومب رحتلا ىف ىلا ءتوهناحعبس هللا

 ريثكن اًأر قو رةفلاو ىبحلا ةفاخم مهتانب نولتقياوباكن يذلا بر علا مهدي رب (مهدالوأ اول 5نيذلا

 لانو اناحبس ا نأ مهله جو هادم فخ (لعريغباهفس] ريثكست ل ىبعع دب دشتلاباولت صاع نئاو

 اهوحتورئاحبلا نش" (هللامهقزراماومرحو) ردصملاو لالا ىلع هبصازو< ومهال مهدالوأق زار
 1 1 1 ١ ءىرقوهلوق) ماعن الاهذه

 : 200 3 00 ردصم بصنل ّ
 : : : 1 (انروكذلرباو دكؤم ريغو) اهلمحام ىلعتاعوفرم (تاشورعم) موركحلانم (تانجأشن أى ذلاوهو) باوصلاو || 00.0 مسد لا وسع
 ١ تاشورعءمربغوهوش رعف سائلاهسرغام تاشورءملال-.ةوضرالا هحو ىلع تايقام (تاشورعم 18 نوطب ىفام 7

 ةيفيكلاوةئيطلاف لكؤبىذلا ره (هك أافلتخم عرزلاولخنلاو) لابجلاو ىراربلافثنئام || 5 2 3 ٠
 ع 8 . 0: 3 0 3 1 - (صلخك 1

 عيمجلاو أهيلعافوطعم هنوكلهمكح ىفلخادع رزلاو لخنالوأ هيلع سدقمقابلاو ع رزال ريمضلاو 00 نيكي 0

 نوةتيزلاو )ءاشنالا دنع كلذ نكي ملهنالةرد ةمالاحافلتذغو امهنم د_>او لكوأ كلذ لك أرب دقت ىلع ةاكلا ىنس 40
 . ا 02 3 ١ 5 عع

 نءاولك ) اهضعب هباشةءالو عطلاو نوال ىفامهد رف [ض عب هباشني (هباشتمريغو اماشتمنامرلاو ل 0 ذا ىباسلا

 0 نسحاح فان وطب وهوف 00 ( نما م هل 0 ولمعان وك ذل

0 : 0 



"4 
 (فياكتلاب مهيلع حرت هلوق) |] لمع هيلعخيف (نوامعيامجلفاغب كب رامو) اهلجأن موأ اهئازج نموأ مطامعأ نم (اولع
 كب رو) ةبيغلا لع باطلا بيلغت ىلع ءانلاب صاع نباًار قو باقعوأ باوث نم هب قدسي امرد-ةوأ

 ىصاعملا ىلع مهله و مهاليمك-:فياكتلاب مهياعمحرتي (ةجرلاوذ) ةدابعلاودابعلا نع ( ىنغلا
 وهو هدعباملسدسأودابعلا ىلعهجرتل لب هعفذل سدللاسرالا نم هرك ذ ق مسام نأ ىلع هيبذت هيفو
 مدعي نمهلختسي و) ةاصعلاابأ ميهذيأشينا ةجاح ميل'هبابىأ (مبهذي أشين') هلوق
 اجرت اقبأهتكل نرقدعب ابرقىأ (نيرآموق ةب رذنم مك أثنأك ) قاانم (ءاشيام
 مكبلاط (نب زجممب متنأامو) ةلاحتال نئاك-ل (تآل) هلاوحأو ثعبلانم (نودعونامنا) مكيلع
 نكسماذا ةناكم نكملاقي م ةعاطتساو منكم ةباغىلع (كتتاكم ىلءاولمعا موقايلق) هب

 م.وادع وو رف.كىلعاوشبثا ىندملاودب دهت صو هو نآرقلا لكف عجايب كتاناكم مداع نع ركب و بأ ار قو ة_ماقمو ماقك ةناكمو ناكم م-طوقنم اهيلع متتأىن ِ مكتهجو متيحان ىل_ءوأ نكسلا غلبأ

 ديعولا ىف ةغلابم مال ةغيصإ دي دهتلاو مالسالا ىلع تابشلاوةرباصالا نم هيلعتذك ام (لماعفا)

 هنمىت أّديال ددهملا نإ, ليج متو هيلاهب ىغةيام ىلع صالابومحبف هيلعاع هبي دعتدب ريددهملانأك
 نا (رادلاةبقاع هلنوكستنمنوهعفوسف) هنعىدفتي نأردقبال ىذلا هب رومألاكرشلاالا
 عقرلااهلحف رادلاهذهاط هلا قاخىنلا ىتسحلا رادلاة بقاع هلنوكتانب.أ ىنعب ةيماهفتسا نم لعج
 ةبقاع هلنوك:ىذلا نوفرعت فوسف ىأن وع بصنلاف ةب ربخ تلعج ناو هنعقاعم معلا لعفو

 ةزج ًارقو ق# هناب رذاملا قوثو ىلع هيبذتو بدالا نس>و لاقملا ف فاضئاراذنالا عم هيفورادلا

 عضوم نيملاظلا عضو (نوملاظلا حلفيالهنا) قيقحريغةبقاعلاث دن ات نال ءايلابن وكي قاسكلاو
 نم) قلخ (ًارذامت هلل) برعلا وكرسثم ىأ (اولتجو) ةدّئاف رثك ًاومعأ هنالنب رفاكلا
 ناك اموةنناىلا لصياالف مهتاكرمشا ناك اهفانئاكرمشلا ذهو مهمزب هللا ذهاولاقفابيصن ماعنالاو ثرحلا

 نافيضلاىلاهبوفرصي وةللجاتنو ثرح نمأيش نونيعياوناكم هنأ ىور (مهئاكرشملا لصي وهفهلل
 ىزأ تلاونيعاماوأرنا مئاهدنع هنو<ذيو اهتندس ىلع هنوقفني ومهتطآل امهنمأيشو نيك اسملاو

 مهتلاهج طرف ىلع هيبنتأرذا م هلوق ىفو مهتطآلابحا طهوكرت ىكزأ مهتطآلاماوأ رناو مهتطآلا ؛هوادب
 مهمعزب هلوق فوهل 3ك ازلااواعج نابهيلعهوخجر من ئش ىلع ردقبالاداج هقلخ ىف قلاخلا اوكرسشأ مهماذ
 هيفءاج دقو. ةغلوهو نيعضوملا ف مغلاب قا .كلاًارقوهب هلل امه ىمأ» له وعرتخ + كلذ نأ ىلع هيبذت

 ةمسقىف نيب زتلا كلذ لثمو (ِكلذكو)اذه مهمكح(نومكحامءاس) دولاو دولاكاضيأرسكلا

 نم (مهؤاكرش) مهتطآل مهركنو دأولاب (مهدالوأ لتق نيكر هلا نم ريثكل نب ز) نابرقلا
 بضنو لتقلاوه ىذلا لوعفلإ ءانبلا ىلعنب ز صاعنبا ًارقو نب زلعافو»و ةءد-١!نموأ نما

 نمدودعم ةيب رعلاىف فيعضوهو هلوعفمب امهنيبالوصفم هيلا لتقلاةفاضإب ءاكرسث/ ارجو دالوالا

 هلوقكرعشلاتارورض
 هدام ىنأ صواقتلا جز «# ةجزع اهتحج نفذ :

 مهوكلومل (مهودربا) ن زهيلعل دلءفرامذاب مهؤاكرش عفرو مهدالو ارجو لوعفلل ءانبلاب”ىرقو

 بجواموأ ليعمسا نيد نمهيلع اوناك ام مهيلع اوطلخيلو (مهنيد مهبلع اودليلو) ءاوغالاب
 ءاشولو) ةندسلا نمناكن ا ةاعالو نيطايشلا نم نيب زتلا ناكنا|ليلعتلل ماللاو هب اوني دي نأ مهملع
 مهرذف) كلذ عيج ناقي رفلاوأ نإ زتلاءاكرشلاوأ مط نب زام نوكرشملا لعفام (هولعفامهنلا

 ماعنأ) مهتطال لعجامىلا ةراشا (هذهاولاقو) كفؤالا نم هنورتفداموأ مهءارتفا (نورتفيامو

 تيفال

 ( نا - (فراج) 0000

 ةجرفدك:لا سفن ناف

 بجوبامىلا ةباده هنال

 تاجردلا ةعفر و لامكلا
 ' اهنال(عف ”رااهلحف هلوق)
 قلعالو ادتيملصالا ىف

 قب هيف لمعي ملو لعفلاهنع
 هلوق) ىلصالاهعفر ىلع

 اذه(لا هيلع هوي ر 5

 ناك اف ىلاعتهلوق ريسفت
 هللا ىلا لصيالف مهئاكرشش

 ىلا لصي وهفهلن ناك امو

 فيعطوهو هلوق) مهئاكرش

 ىرشخزلا عبت( ةيب رعلا ف

 ىعىتلاةءارقلا فيعضن ىف

 ةمالعلالاقو ةعي_سلا نم

 أمن ةءارقلا ىلازاتفتلا

 عقو اذافاط الامم دهشتسي

 فاضملاو فاضل نيب لصفلا
 نارقلا ف فراظلاربغب هيلا

 هلو زاوجلا << نا ينبني
 فذح ىلع حاتفملابحاص

 َلّوالا نم هيلا فاضملا

 ىناثلا نم فاضملارامضاو

 مهئاكرمثلتق ريدقتلاو
 م-ئاكر ِ لتق مهدال و

 فاصتتالابحاص رك ذو

 هلومعمىلاردصملاةفاضانا

 انركلا ةكفح تناك نآو

 اطاصتاف ةضحلا ريغ هيشت

 لاصتاكس دل هيلا فاضملاب

 لصفلاريغلا فزاج دقو هريغ
 ريغلا نعو_هْزيف فراظلاب

 فرلا ربغب لصغلاب



 نإ الئ ننلو 0

 ىضختقملا ىنعملا 20

 ىتلاةيسنلا هبدي راناو

 هيلا فاضملاو فاضملا نيب

 هلوق) ةب وعامل
 انعكس 1( ل

 1 ل َ ا مد | لسرلا لاسرا
 . اورطض! نا مه ىعأةبةاع ناكىتح ةيلكساب ةرشالا نع اوضرعآو ة«جدخلاتاذالاوةب ويندلا ةايحلاب 0 97 : 3 1
 (كلذ) مطاح لم نم نيعماسال اريذحتداخلا باذعلل مالستسالاو رفكلاب مهسفن ىلع ةداهشاا ىلا 0 2

 | ىرقلا كلهمكب ر نكيلنأ) كالذرمالا ىف ودحم ًادتبمربخوهو لسرلا لاسراىلاةراشا 3 27 2 3 / 2 3 9 0 000 5 2 :' 4 ٠
 نوكءافتال كلذ مالا ىأ ةليقثلا نم ةففخوأة ب ردصم نو حبال ليلعت (نولفاغاهلهأو راش د 000 '

 ١ 1 وأ 0 !ىر 0 كير نكي ن نالواكب ر اهاظ ناكل لسرالاسرا نيش سا ىرشقل 0 ًاشلا نالوأ كب 7

 لهأ بهذ .فالخاذهو

 لارا نولفاغاهلهأو هلوق نم ممل :هئالرا 0 دعزظلابدي رأن او قحلا

 هو 20

 | مان ررتخرأ ًاريخ نم ث دحنام لكناوىلاءتو هناحبسةتلاوهرداقلا نأ نوماعيف (نورك ذب
 ( ىلاةنجلا فاضأةتناراد (مالسلا رادمط) مهي لعقيامف لداعممكحدابعلا لاوحابملاعهناوهقلخو

 || ةريخذوأ هناضف (مهردنع) مالساهيف مهتيحترادوأ هراكملا نم ةمالسلارادوأاطامظعتهسفن لماعلا نركا
 أ بس (نوامعإ اوناك امب) مهرصان وأ مهيلاوم (مهيلو وهو) هريغ اههنل رعبا هدن :عمط |[ اضي لوعفملاو لعافلا ىف

 ١ لوقنو أرك ذارامضاببصن (اعيج مهزشخن موي و) ما و اقر < مهياوتموأ مطامعأ نيب وامهشي ىتلا ةيسشلا

 رشعماي) ءاملاب مهرش بوقعي نعح درو مداع نع صفحأر قو نيلقثلا نم ريش< نمل ريمضلاو لماعلا قلخ لاق[ ل عفلا

 ا ا تو طزاضاو مهئاوغا نم ىأ (سنالانم مترثكتسا دق) نيطايشلا 37 (نملا (إ الدانسالاوه لعافلا' ف
 - (سنالا نم مهؤايلوألاقو) دوا مالا زكا مطوقك معماور شخ معابتا مهومتلعج || امرهظي هب و ها لعفلا

 . 0000 مهولد ناب نحلاب سنالا عفت اىأ (ضعبب 0 معا ان :ر) مهوعاطأ !نيذلا || لعج نمفنصملا 5

 اوناكمهنأ مهم سنالا عاتمتسا ليقو مهدا ىم اواصحو مهوعاط ناب سنالاب نحلاواهملاهب لصوت امو هلوق )ةفاضالا ىنعملعافلا

 مهتراجا ىلع نوردقب ماا مهفارتعا سنالاب مهعاتمتساو فواح ادعو زوافملا ف مم نوذوعي نك مهعماوعجا ل نكل :

 ىوطاعابتاو ناظيشلاةعاط نمهواعفامب فارتعاوهو ثعبلاىأ (انل تلج أىذلا انلج ا انغلب د) 0 باطخلا ىف

 (اهيفنيدلاخ] مك اوثمتاذوأ لزم (5 اوثمرانلالاق) مطاح ىلعرسحتو ثعبلا بيذكستو ىأ م عو# نمل سر ىنعملا

 | تاقوالاالا (هلاءاشامالا) اناكملعج ناةفاضالا ىنعمو اردصملعج ناك اوثماهيؤلماعلاولاح | نا ىف الو كتم ضعب

 ١ ادبأك اوثم رانلال يق هنأكلوخدلا لبق هللاءاشامالاليقو رب رهمزلا ىلارانلا نماهيف نواقني ىنلا نينالا نم مهن يذلا لسرلا |
 ىلونكلذكو) مطاوحأو نيلقثلا لامعإب (ميلع) هلاعفأ ىف (ميكع كب رنا) مكتلهمألمالا || دوك دما عومججا نم ضعب ||

  0ظ مهءانرقوض عب ءايلو وأم وغيفاضعب ىلو تب مهضعب لعجنو أ ض عب ىلإ مهضعب لكن (اضعب نيملاظلا ضعب ءامخج !ميعزغو اعل

 الار نيكل رشعماب) ىماعلاورفكلا نم (نوبسكياوناك امي) .ايندلا فاوناك اكباذعلا ىف | اداةديمض نمل (اين دلل |
 هريظنو كلذ حتصٍباطخلا ف نيلا عماوعجا لن كل ةصاخ سنالا نملسرلا (مكتنملسركتنأ ملأ || ادق ىنعلاو دق دقت ||
  0ثعب اولقوموق هرهاظب قلعتو سل نودولملا نمج رخناجرالاوناجرملاو ٌواَوالاامهنم ج رحب ||
 مهموقدلا اواو ىلاعتدلوقل مهيلا لسرلا لسر نين م لسرلا ليقو مهساج نم لسرديلقتلا نملك || د راغا مهاب ندعم يح ||

 ش م اباو> (اولاق) ةمايقلا مول ىنعي (اذهمكموبءاقا منورذنيو انآ مياعنوصقتإ) نب رادنم

 مهترغو) باذعلا باحيتساور فكدلاب مهم فارتعاوهو نايصعلاو مرجلاب (انسفن اىبعاندهش)

 0000 والسر ران دوس لعمل مذ( نيف ان مهنأمهسفن :!ىلعاو دهشواين دلا ةويحلا

 اولع

 كب رن كن مل نأ سمالا ىن : عمان وك و كلذ نم الدب ةبآلا نكن نا نوكيىأ مكحلل ل يلعن هلوق ىلع فطع (كلذ نم لدن راهوق)

 0 رنكسم ناب لسرلا لاسرا ىأ كلذ ىنعملاو ربخ نكس 1 ناو دتبم كلذلاقي نأوهورنالامحاانههو

8 
0 

0 



 الوأهلافاكر يبصتلا,لعجلا رسفول ىنعي (نيكملابل_عجلارسفناهلوق) رباك الام دصخئ هلوقب هبناكر كلا ةفص نم اناممنا :
 (1فيضأ اذاليضفتلا لعفاوهلوق) ىنعمهل سدلو هب رقلا ىفةب رقلا رح باك انريص ىنءملان وكف نال و عفمهل نوكن أ بجو

 كلذك انههو ةقباطملاودارفالاهيفزاج هيلا فيضأ نم ىلعةدايزلا هب. دصقب وفيضأ اذا ليضفتلا لعفأ ن اةلئسملا نكل كل لا قلطأ

 حير صتلل مهعضومن ونمؤيإل نبذل عضوىأ (ليلعتالرمضملاعضوم رهاظلا عضوفهلوق) نيمرجما ىلا ةبسنلاب ىهامناةب ربك الا نال .

 62 3 ىذلا قيرطااهلوق) هلقلعنامعالامد_عناف سج رلا عضو ةلعب

 دارفالا هيفزاج فيضأ اذا ليضفتلا لعفأو نيكلابلعم ار سفنا هيلا افاضمن وكن أز وجو لدب
 مب ركملاو سانلاعابقتسا ىلع ىوقأ هال رباك الا صيصختو اهيمرجربك 1”ىرق كلذلو ةقباطملاو

 نل اولاققي مهتءاجاذاو) كلذ «(نورعشيامو) مق يح لابو نال (مهسفنابالانو ركع امد)

 فانمدبع ىنب انجاز لاق لهجاب اناىوراملشيرقرافكى عب (هللالسرىنوأ امل ثم ىنؤن ىتح نمؤن
 هيناباك جوانا, نأالاهب ؛ ىضرت الةلناو هيلا حج وب ىن انماولاق ناه ,رىسرفك انرصاذا تتح فرشلا ف

 امتاولاملاو بسنلا,ت سل ةو نلانإب مهيلعدرلل فانئتسا (هنالاسرلعج ثيحرعأ هللا) تازنف
 حلصي هنا لع نمهتالاسرل ىتجيف هدابع نم ءاشي نماهم ىلاعتو هن اسس هللا صخب ةيناسفن لثاًضْفِب ىه

 نبذلا بيصيس) هتلاسر مصاع نعصفحوريث.كن ا ًارقو هيفاهعضي ىذلا ناكملاب اعاوهواط
 هللا دنع نم هريدقت ل دقو ةمايقلامو (للادنع) مهربكدعبةراقحو لذ (راغصاومرجأ

 (هبدمنأةتلادرينف) مه مركم ىلع ءازج وأ مهر كم بدس)(نو ركع اوناواج ني

 وهودهلاح فحول عسلي (مالسالل هرم حدو نام اللهقفون وقل اًقي رط هفرعي

 لضفهيلعراشأ هيلاو هيفاني وهعنمامع ةافصماهيف هلوال ةأيهم قحلل ةلباق سفنلا لعج نع ةبانك

 هل ح رشنيف نمؤملاب اق ىفىلاعتو هناخبسهللا هفذقي رونلاقف هتعرئسنيح مالسلاو ةالصلا ||
 رورغلاراد نعى اجنلاو دول ارادىلاةبانالا عن لاقفاهب فرعي ةرامأ نم كلذ لهاولاقف حسفنبو

 لوبق نعوبنبث يحب (اجرحاقيض هردص لعجءإضين أدري نمو) هلوزن لبق توللدا دعتسالاو
 ىرسكلاباجرح مصاع نعركبو ب أو عفانو فيفخيتلاباقيضريثكنبا أر قو ناميالا هلخ ديالف قملا
 لوازي ن عهردص قوض ىف ةغلابم ههبش (ءامسلا ىف عصي أك )ر دصملابافص و جلاب نوقابلاو ىيضلا دب دش

 عنتعاكهنم مس نامل نإ هبهبنوةعاطتسالا نعدعبي امفلثم ءامسلادوعصن اف هيلعر دقي الام

 دعصتت, دعصي لصأو هنم ب زط| ىف |دعابتو قا نعاوبث ءامسا ىلا عاصتامنأك هانم ل

 ىأ (كذك) دعاصت ىنعب دعاصإ مصاع نعركب و بأو دعصإ ريثكن با ارقو هنثئرقدقو

 لعب (نونؤيال ن.ذلا ىلع سجرلا هللال عج ) ق حلانع هبلق دعسو هردص قيضياك

 نايبلاىلا ةراشا (اذ_هو) ليلعتلل رمضملاعضومرهاظا| عضوف ماعز الذ ىلا واباذعلا

 ىذلاقيرطلا (كبر طارص) نال ذدخاو قيفو:| نم ىبسام ىلاوأ مالسالا ىلا أن ارقلا هب ءاجىلا
 لاحوهو ادرطم الداعوأهيف جوعال (اهقتسم) هتمكح هتطتقا ىذلاهقي رطو هتداع وا تالا

 موقلتاإنآلاانلضفدق) ةراشالا ىن-عم اهبفلماعلاو ةديقموأ اقدصم قلاوهو هلوقك ةدكؤ م

 00 رو هتداعوأ هاّضترا

 رظانلوالاف رشثئلاو فلا
 اذه هيلا راشلانأىلا
 نآرقلاهبءاجىذلانايبلا

 ىلارظان ىناثلاو مالسالاو

 قيفوتلا نم قبسام
 امل سانماذهونالذخلاو

 اذهو لاقهناف فاشكلاىف

 هتضتقاىذلا هقب رط

 قيفوتلا ف هتداعو ةمكسحلا

 لاح هلوق ) نالذمللاو

 ليقنااذه (ةدكؤم

 نم مهفنةماقتسالا نإب

 وأهلونقو كب رطارص

 ناف هب له:ملاذاةديقم

 نوكينأ نكي برلا طارمد
 ثلا هل عج طارص هانعَم

 ةماق:_سالامزاتسيالوهو

 نالذخلا قير طناف

 برزلا هل_هجاملالضلاو

 ةماقتسالاب فصوبال وهو

 لاقف فاشكلابحاصامأو

 اديك ات هإ_هجامتا هلعلف

 ىلعءانب هريغل ل قبو
 ىلإ فاضملا طارصدلا نا

 قيفوتلاهب دب رأ اذابرلا طارسص نادربف نالذخلاو قيفوتلاببرلا طارصرسفاذاهناوهو لاو سانههوامقتسمالان وكمال ىلاعت برلا_

 امهدحأ نب ريسفتب رسفت ةماقتسالا ن|باوحلاو ةماقتسالاب هف صو حصير فيكن ال ذاهب ديرأ اذاامأو ةماقتسالابهفصو حصي

 ىذلا قير طلاوهذرطملاو هيفروجالام لداعلاف درطملالداعلاوسآلاو نالذم لاري غةروكذملاريسافتلا بساني اذ هو هيف ج وعالام
 نأنكميو هيلالصوب ونالذخلاهنمدصقينالذخلا قي رطو قيفوتلاهنمدصقي قيفوتلا قي رطف ىب رطلا كلذ نمدوصقملاىلا لصوب
 يقي رطو قي رطلا كلذ ف مقار ار او جاجوعاريغ نم ىسهتنملا ىلا هيف كلاس !|!لصي ىذلا يي وحال دارملان الاقي

 لّمأتف ينعم ذهب ميقتسم نالذحلا



 3 ىم 5 دان ل اونوكيف (هياعللاربسغ مارك ذاع ءولذأو هل اوق)

 .مدلاداسقب هج دسفدقةتيملانااوماعي مو فننصملاهلصفاك دتافلا نيل دلابةةيملاع رحت ىف نينمؤملا اولداح ناطيشلاءايلو نال يملا

 3 ناوحتلا بتك نمرعامزا عال (ىضخاملا ظفلب طرشلان ال هيفءافلا ف ذح نسحاماو هلوق) جيذلابج رعمو هيف قل ىذلا

 ج نم ايضام 0 اال د ناد دود عز وجم رتعا ذا إلاءازجلا ىلع ءافلا لو دبجؤ ةيمسن نجا تناك اذا ءازملا

 هلوقىضرلالاق ءاغلامدعز وعام

 م.سقلا ناك اذاهناف مسقأا

 ناك طر كا ىلع كك

 ناو اظفل مسقلل باوحلا

 ءارتعاو طرشي طسوت
 اذاو مسقلاربتعي نأ زاج

 لوخد بجيل مسقلاريتعا
 هتفصهلوف)ءازحلا ىفءافلا

 ىف هربخ .ادبموهو
 لصفللهلوق ىلا (تاعاظلا

 ىفةدئاف ىألوقي نأ ل ئاقل
 ىفهلاح ىنعمامو هلم ةظفل

 لاقي نأ ب جاولاف تاماظلا

 باوجلاوتاماظ فوه نك

 ىف هلم نمدارملا نأ

 لشنإ نانسل تانظلا
 ىتح تاملظلا ف لصاح

 افرظ تاماظلاف نوك

 ىف هلفثمدارملال ب هلل

 لاحىأ هيعل تاىاظلا

 زاخلا نمروكدلا لهما

 تاماظاانوكيفرو رجغاو

 سلو لثللال صخشالافرظ

 نوقلعملالاقاكلثإل افرظ
 دودقملا  |فاشكلا ىلع

 سيل تاماظلا ف ةلجنا

 نا نيبتاذه ىلعو كلذهل لاقي ف صواذا هن أ ىنعع ةناكحلا ليبس ىلءهلثموهىذلا ًادةبللاربخ عقواهنم ج را

 م ىلا عجار سياف نكتسلاريمضلا

 ا ؟؟وهتمم نموهام رك ذدعبالا ًادتمملا نع ريال هنال زئاحريغوهو رورجملاو راخلاوهو و هإثمىف ءاطانيب لصفلا

 ''كلوق) امهنمادحاو سدلر وكذا ريمضلاو لوعفملاو لعافلا نع نوكيامنالاحلانالول م ريمض نمالاحنوك,نأز وجمال لاقي نأ
 . ركملاناف اهبفاوركسعلرباك اهي مرجيانلعج ىأ ةدئافلا طحمالايناث الوعفم رباك العجامنا (لوالا ىلعىناثلا لوعفملا دقت ىلع

 1 اهمرجوراك أ 55 رقلك ف وأ ىاثلا لوعفملامد ةن ىلعاهممر جر باك اهالوعفمو وانريص ىنءعانلعجو

 رابتعالءازجلا ىلع ءافلامدعنا نو كرش عن |مهومتعطأ ناو ىلاعت 5

 || ةحابتسا ىضتقياهبناميالا ناف (نينمؤم هناي ابمتنكنا) هفنأف ت>تاموأ هريغمسا هيلع
 | أو (هيلع هللا مس 5 انالأ كلامو) همزحامبائّدجاو ىلاعتوهناحيس للا وز > ام

 ا | مرح ع ا ا قمر هنع جعنعامو هلك أن ءاوجرحتن نأ ف ك- |ضرغ

 || عقانو لوعفملل ءانبلا لع لصف صاعنباو و رمعوبأو ريثكن با أر قو ةستيملا مكيلع مرح هلوقب
 | لالحاضيأ هناف يلع رسام (هيلامتررطضاام الا)' لعافلل ءانبلا لع مرح صفحو توقعي و
  ءايلامضب نويفوكلاًارقلالخلام رحتو مار !ليلحتب (نولضيل اريثكناو) ةرورمذلالاح

 [| لعأوه كب رنا) رعلاديفيليلدب قاعتريغ نم مهبهشتب (لعريغب مهئاوهأب) حتفلا,نوقابلاو
 || نلعيام (هنطاب ومئالارهاظاو رذو) مارخاىلالالهحاو لطابلا ىلا قا نب ز واجلاب ( نب دتعملاب

 || مثالا نوبشك,نيذلانا) نادخالاذاختاوتين اوما ىفانزلا ليقو باقلابامو حرراوجلاباموأ رسيامو

 | عرج رهاظ (هيلعتنا مساك ذيل مئاولكتالو) نوبستك, (نوفرتقياوناك امنو زجيس
 _ هلوقلهفال_2 ىفاشااو كلاملاقو هلثمدج أ نعودوادبهذهيلاوانايسنوأ !دمعةيمستلا كو رتم

 1 . نيبهللاهجر ةفيئحوبأ قرفو هيلعةّللا مسارك ذي ناولالح للا ةحيب ذمالسلاو ةالصلا هيلع
 - لهأام قسفل !ناف(قسفلهناو) هلوقلهيلع هللا مساري_غرك ذامي وأةتيللاهلوأو نايسنلاو دمعلا
 || (نو-ويلنيطايشلاناو) اواك ًانالهيلعلدىذلا لك الل نوك,نأز وج وامل ريمضلا وهب ةللاربغل

 1 ١ مكحراوجو مث أمتاتقام نواك ًاتمطوقب (مولداجيل) رافكلا نم (مهتايلوأحلا) نوسوسويل

 1 متا) موحاملالحتساف (مه ومتعط أن اوإ) ةتيملإب ل وأتاادب وي وهو هللادإ_ةةامنوعدنو

  نسحامناو كرش دقفهندىفهعبتاو هريغةعاطيلا ىلاءتهنلا ةعاط كرتنمناف (نوكرشل

 :  ىفهب ىشعار ون هلانلءجو هانييحأفايم ناك نءدأ) ىضذاملا ظفلب طرمشلا نالهيف ءافلا فذح
 ّ 0 | !الانهجار ون هلا عجولالضلا نم هذقن ًاوىلاعتو هناحيبس هللا هاده نم هب لثم (سانلا

 : أ لصالا ىلعاةيمبوقعي :وعفانأر ةو لطبملاوقىلاو لطابلاو قا نيب زيميف ءايشالا فاهم لمأتي

 1 ا || نم دل (اهنمجراخخ سيل) هوقو (تاماظلاف) هريبخ ا دتبموهو هتفص (هاثمنك )

 || لاحاهقرافيال ةلدلضلا ىلع قي نل لمموهو لصفللهإئمىف ءاط ا نمال ف رظاا ىف نكحتملا

 ْ . ةزجفتازنةبآلاو (نولمعي اوناك امني رفاكلل نيز) مهءاميانينمؤمللنب زاك (كلذك)
 آ| ار ركل اهيمرجرباك أ ةب رق لكى لناعج كلذكو) :لهج أو راسعوأ ريع ليقو لهج أو
 | اهيفاوركع اهيمرحر باك هب رق لك ىفاناءجاهمفاو رك 6-1 1 ةكمىفانلعجاكىأ (اهيف

 277 لدي

 عوقولىأ (لسفللءثم ف ءاطا ن مال فرظاا ىف نكتسملا نملاحهلوق) للا ىلاال ن



 اماو مهؤاماعو مه رابحأ باتكسلا ,هانيت ؟نيذلابدارملالاقي نأ ىلوالاوزوحتلا ه-يفريتعي بيلغتلاا اق بيلغتلا قي رطب لكلا ن7

 كلذ نوماعي مهنا ىف نيرتمملا نم نوكتنالفهلوق) كلذنوماعي مهنمنينءؤااريغنالهيلاةجاحالف باتكلا لهأ ىنمؤمبمهصيصخت

 نآرقلاةقيقحب اتكلا لهأ لعنب رتمملا قلعتملوالاةعب رأءو+وب هنعباجأر هاظلا بسحب مالمريغتاطخلا اذه ناك امل (لا
 ماعباطخلا نا عبارلا ةمالاباطخدوصقملا نا ثااثلاوهديب انو نبدلا ةب وقت ىلع« ضي رو ىنلا جيهتباطخلا نم دوصقملا ىناثلا 1

 رهظدنا دارماففعضلاو ةدشلالبقيالامم قدصلا نا خال (1ااقدصهديعاوهو هماكحأو هرابخا ةياغلا تغلب هلوق) دحاكلا
 ىلع ايقابقدصلانوكيتلاثلاو لوالا  (#٠م) ىلع (هلوعفللاولاحلاو رمل لعامهبسنوهلوق) روهظلاةباغ هقدص

 بس ليف نال هتقيقح نو لعب مهرثك "نال ىزاجلا ىنعلابهتفيقح نوملعيال مهطعب نآل قفحلا ىنعلابنوملعب لعج نكميال د

 ىاثلا ىلعو قيقحلا هانعم 1 : 2 : 1

 نإ نيل ناك || تحب (كب رتادلك تقو) هيف ىرتع نأ دحال ىف ذيالف هتحص ىلعتدضاعتامل ةلدالانأ نعم ىلع | لدعلاو قدصلا تايلكلا دح لكل باطخلا ليقوةمالا باطن لس رديلعفنلاىلصل اوسرلا باطخوأ نيكرسشملا نمن 'وكنالو || مامن ببس ناربتعي ثلاثلا نلاعت لوك جيبمتأا باب نمنوكيف هرعت مالا 0 |ىوا كلذ نوءلعيمبن ف ودا سم نرتب | تيتا نستو كفؤ لف دا وع ساس ترو 010
 © كلو 0 دل مد دعا اوااورابخالا ىف (اقدص) ا هماكحأ و.هرابخأ ةياغلا |[

 ةوق) 11 7 5 لاررخ اال 00 لد وعلا ضو لاملاو زييملا ل تحامجستا كا ْ

 ا ل نا رقلا اهمدا رات ىلع ر وتاب ل بفك اعئاذاعئاش اهفركنأ راع داو الدعأو قدصاوه ]

 لعأوهكب رنا ىنعلاو ل واطفاخ هلنإو 4 وقتك ظفحلابىلاعتو هناحبس هلل نماهلازامضن وكيف
 لضي نم لعيد أ لك نم وهو نارقاوا هب تال رةعاكبوقعي 00 ارقو اهماكجا لد ايت ْ
 لعف أن اف هلوق) لس نع رثك أىأ (ضرالا ف نمرثك اعطت ناو) مهلمهمالف نور مضيام ( ميلعلا) نولوقي ال( عييمسأا ْ

 نع(هللال يبس نع كولضي)ةكم ضرأض رالاليقو ىوطاعابتأ وأ لاهم اور افكسلا دي ريسانلا
 وهو (نظلاالا نوعبتينا) لالضهيفاممالا ميال مالا ااغىفلاضا !ناذ هيلا لصوملا قي رطلا

 ناو) ملعلا لباقيام ىلع قاطي نظلانافةدسافاا مهؤارآ او .متالاهحو أ قلا ىلغا اوناكمهءاب [نامهنظ

 ةدامبعلعجوداولا ذاحاكه يلا نوب سني امف ىلاعتو هن احبس هللاى يعنون ذك (نوصرخالامه

 لثم ىف رهاظلا بصنرال

 لوقت نا كل( عضوملا اذه

 مهلكنالاق ىضرلا نكل نلظ نع لاقبام تقيقحو ئش ىلع مهم انوردع رار ركحنو ةتيلاليل اال 0 راضون لوخفملا |
 نبال هنا ىلغ نوقفتم ندد نيقب 2 ىلعأ ىأ (نيدتهلاب رعارخو هليدس نع لضِي نم م رذا) 006

 ل فلا مالو دب لوعتلا كدرتف رهاظلا تشن والحج هبال لعأ ةيلعلدلعفي تصتلا لف هفوصو الل

 0 ا كلذ ىأل ضي نم ةئىرقو ردقملالعفلا اهنعقلعم ةااو لضي ربخلاو ءادتبالاب ةعوق ىمةيماهفتساو |
 ىاعتهلوق نم نيلضملا معأىأ هيلا لعأ ةفاضإب رو ر#وأ ردقملالعفلابةب وصنم نم نوكتف ةللاولضي

 قاعن نكي ىتلا هوجولاب هتطاحاو هترثكب ٍلعلا ف لضيفتلاوالاضهندجو اذا هتالضأ نموأ هللا للضي نم
 عابتاراكسنانعببسم (هيلعةلنامسارك ذامماواكف) ريغلابالتاذلاب هنوكو هموزلواهب معلا
 رك ذامماله حن ذ ىلعةللا مسارك ذا تاولكى عملاو مارا نوالحي ولالحلان ومرح نءذلا نيلضملا

 انأ لثمفو لاقمث لمفلل

 اقلظنمدب زب كنم لعأ

 هسفن ل_عاباقلطمم صن

 رارطضإالا نايفوكلا دنع

 رهاظلا ب صنرال هلوقب هدا يما ذه ىلعف اقلطنم لعادب زبكنم لعأنأ اريدقتلاو لعإب هيلعلولدم ردقم لعفب هيصن ناب رصيلادنعو هيلا

 هنوكنال هيفىودجال ىنعملا رهاظناىئال (نيلضملا معأدل اوذ) ف ريغو لاما ب صن, ناكن أو هبل اوعفملابصنيالهنا كلذلشمىف ٠
 نولاعمهنيذلا ٍلعأىأ ربدقتانههنوكي نا بجتيف هرك ذ ف ىو دجالفروهظلا ةباغ ىف صعأ نيلاضلا نماضيأ حتفب نيلضلا لعا ىلاعت

 ىلعراصتقالاهجولاو شي رق نيب نمسانلا لضفأ لسوهيلعهللا ىلدهناربدقتلا ىأ شب رقلضفأ دمت مهوقىف نإب ةلكرد_ةئ نيلضلاب
 قليشفتلاو هلوق) ليصفتلااذهلصفيور وك ذملا ريتفتلا ىلعرمدتقا ىرشخزلاو ردقملعفباب وهنمن وك ناوهو لوالا هجولا
 ةدايزلانا رك ذامم مهفي وةيفيكسلا يس< ليضفتلا نا ديفي نارخألاو ةيمكلا  س<ليضفتلا ناديفي نالوالاف (حاهن رثك لعلا

 فيكلاو كلا بسحبن وكس نأةدايزلا نم معأ ليضفتلا مسا ىف ةربتعملا



 0 ئث لكم ماعانريشحو مالماليبفةكالملاو

 ىلع ةحضاوةجوهوهاوق) وهنأ ملا مدع جوي ىذا مالا نم جرش كسا اذان اددقم هعوقوزاجامك اماعهنوكك

 ةئيشع رفكلاونامالانا مطوقن الطب ىف (ةلزتعملا

 مكلا 0 رسم سا لتقل يعيب راك ضر اعوام لكب ,اوتوأول مهنا, لهجلا ىأوهو

 تالاحلا نمةلاحىأ ىلعنونمؤرال

 نال انبج برحلا نع
 بدسةل4غلاوهو رورغلا

 نوكي ىتاثلا ىلع وءاحالا

 هلوق) راغلا ىنعمي رورغلا

 ةوادعنا ىلع ليلد وهو
 ةئشع ءاسناللةرفكتلا

 حضاولهلدوهف (هنلا
 هلوق) اًضيأةلزتعملادر ىلع

 لاحوأهب قلعتم لكلو

 ةيلاخلارب د_ةتىلعف (هنم

 لكل انثاك اًودع هانعم

 مدقت ن وكب ذئنيحو ىن

 هنوكلابجاو ع ل

 اود_عىهد ركن

 نوكمهباةلعتم ناك اذاامأو

 ليادوهو فورشلل هعدقت

 مهفيذا ةلزتعملا ىلع اضأأ

 كي ر ءاشول ريسفن نم

 اشيول ىلاعتدنا مهناما

 ىلع ةلزتعملا نكمل مهناعا

 مهناعاع ل ودل رب ىلاعادنا

 هلوق) اوشؤيل' مهنكل

 (1اهيفاورطضا|لةلزتعملاو

 هنأ ببسإ مهرار ط_ضا

 دع بيلقتنا ةنآلا نم

 نمرك ذامإا نب رفاكلا

 حين |ذهو ىلاعتهللا لعف

 مام ماللاناكولذا( رهظأ هفعضو ىمالا مالوأهل |وق) مهدنعسيبق لالضالا ناف ةلزتعملا دنع

 م

 ل يقو لّمأتى دأب هنم نكمةموهف لعب نمو نوهعب مهرخك نال لعلاب مهعيج فصوامتاو مهءاماع

 : ديوك لاحاذ نلكوو تاما (همومعل كاذزاجامنتاو هلوذ) ال البف

 ِ 0 1 را ىلا لهما دنس كلذلو هل |وق )هللا ةئيشمال دبعل هع

0) 

 ىماعنءاو عفانةءارقوهو البقك ةلباقم ىنعب ردصمو أتاءاج ىنعم ةايبق عجوه ىذلا لبق عجوأ
 ءاضقلامهباعقبسا ا (اونمؤيل اوناكام) همومعل ك|ذزاجاة او لك نملاحهوجولا ىل_ءعوهو

 ةئيشملاحالا لاوحالا نملاح ىف نونمؤيالىالاوحالا معأ نمءانثتسا ( هللا ءاشينأالا) رفكسلإب

 1 اوثوأول من (نولهجمعرتك 5 نإ ادة لح حو جرو عطا لوقو رينا قل اعناللا

 3 ا عمم مرثك ىلا لهل دنس 1 كالذلو نو رجشا ذا ل ما ًادهج هللا نومسقيفاونمؤيملةئ 1لكد

 ١ اند ةبآلالو زن نونمتيف نونمؤيالمم نواه نيا لارثك أ نكتاووأ مهمعي لهجلا قلطم' نأ

 .وهواو دع كقبسىن لكان اءجاو دع كلانلعجاكى أ (اودعىن :لكل انلعج كل ذكو) منامي اف
 ةقلكو هلا هام هللا لع_فهب ماللاوةالصلا مهبلع ءايبنالا ةرفكلاة واد ءنأ ىلع ليلد

 . هلوعفماو دعوانلعج ىلو عفملوأوأ اودع نمل دب وهونيقي رفلاةدرم (نجلاو سنالا نيطايش)

 نيطايشىلا نحلانيطايش سوسوب . (ضعبىلا مهضعب ىوب ) هنملاحوأ هب قلعتم لكل و ىناثلا
 هنم ةهّومملاليطابالا (لوقلافرخز) ضعبىلا سنالاضءب و ضعب ىلا نحلا ضءب وأ سنالا

 (هولعفام) مهناعا (كب رءاشولو) لاا عقوم فر دصمو أهل لوعفم(ارو رغ هني زاذاهفرخز نم

 ريمذلا نوكنأزوجنو فراخزلا ءاحاو مالسلاوةالصلا هيلع ءايبن الاّةاداعم ىنعي كا ذاولعفام ىأ

 | ىتصتلو) مهرفكو (نورتفيامومهرذف) ةلزتعملا لع ليلداضيًا وهو رورغلاوأ ف رشزلاو ا ءاحالل

 | نوكيلو ىأف وذحمب قاعتموأةاعلعج نا ارورغىبع غطع (ةرالا,نونمؤبال نيذلاةدئفأءيلا
 رك مسقلا مال وأ ةبقاعلا مال ماللااولاق هيفاورطض |اىلةلزتءملاو او دع ىن لكس انلعج كالذ

  (هوضريلو) هولعفىف ريمضلاهلالريمضلاو ليما وغصلاورهظ ًاهفعضو ىمال ا مالوأن ونل ا, لعفلا دك

 ىلع (مح ىنتبأثاريغفأ ) ماثآلانم (نوفرتقممهام) اوستكيلو (اوفرتقيلو) مهسفنال
 ا ري-غو لطبملا نمانم ولا لصفب و كني و ىندب كي نم بلط أس اريغفأ دمي مط لق ىأ الوقلاةدارا

 لداعلاري_غهب فصويال كلذاو ؟ اح نم غاب أكو هسكعلمتحب رهن لاح كر ىش لمعلا
 - طيلختلا ني ث يح لطابلاو قاف( ذاصفم) زحتلانآر د لاك !!لزنأىذلاوهو)

 باتكللا هانت نيذلاو)تايآلار ٌءاس نع نغمهرب رقتو هزاحعابنارقلا نأ ىلعهيبنتهيفو سابتلالاو

 هناحيبس هلل ادنع نملزدم ق>نآر قلا نأ ىلع زاعالاةلالدل ديبيأت ( قحاب كب ر نمل زن مهن 1نوساغي

 طلاخ لو مهبتكس راهم مالسلاوةالصلا هيلعهد أعم مهد ذعام هقيدصتل هيباتكسلا لهأ لعب ىلاعتو

 1 ا او رس لاو

 0-2 مر
 تناك ل 5 3

 5ك

 موي دي + وو اج ب اق ني ب
 داوي“ 12 تا 93 2 7 ١ دعو

 ب نر د حرف م

 هيد

2 

 يمر طفت لك

 . د ول ع

 دارا

 ةروسكملا ماللانوكوهو فيعضاضي ا هيلع مدقتملالامحالا نالرهظأ هفعضلاقاع اوةتاثاهنك2افلالا فذح مزاف لع فلام ازحنا

 4 هديت لعوامل تيمنا ريانا اوس كس نوكيمأ المتحى أ( سكعلا لمتح وهلوق) مسقلل

 | ةماقتسسا مزابف لطبملا نم قمن ١١ ميلادزأأ !ىذلاوهو ىلاعت هل وق نم ممل هنا ىنعي اه يس

 0 كدا ا 0 ل رد مزليف كح هللاريغذخأ !ىنينارقلانإب اراعشاهبف نامث هن ةحلاب

 ا 9



7 

 اةسيضاريف وسم :نخش با ختي يسه روضة طه يشر منن عب ل ع مهنا 7

 2010110000010 0112000 ا 77 7 ا ا

 وأهلوف) ضارعالا|ذهوه ىذلا فوطعملاو عابنالاوهىذلا هيلع فوطعملأن يب ضارنعا ىأ (عابنالا ناعابدع "شارما هوق) ش
 الف (مهئاراىلاتفتلتالو مطاوقاب لفتحالفهلوق) روك ذا عابنالا ب وجو دك ير ةيهولالابدارفنالا ناف (]ا كلذ نم ةدكؤ ملاح
 ةريرلا ضارعالا لجاذاامأو لاح لكىبعتسساثوهذااخوسنم مالكا نوك

 موقل) ردملاوأامواعمهنوكل رك ذيل ناو نارقللوأ ىنعملا رابتءابتإب الل ريمضلاو في رصتلا

 نءعضرعأو) ةيهولالا فادرفنم ىنعب كب ر نمةدك ٌوملاحوأ عابتالاب اجا هب دك 1ضارتعا

 ضارعالا لج فيسلاةب باو فمولعج نمو مهئارآ ىلا تفتلنالو مطاوقاب لفتحتالو (نيكرشملا

 ىلع ليلدوهو (اوكرشأام) مهك امشامدعو مخ (هللاءاشولو) مونع تكلا نايا

 الوىأ (هللاز ودن«نوءد. نيذلا اوبسنالو) مهرومإب موقت (ليكوب مهملعتن ا امو) اييقر:

 لطايلاىلا قت! نع ازواحجت سا رمل حئابقلا نماهيفامب اهثودبعي ىتلامهتط1 او رك ذي

 نالف ادعلاقي او دع بوقعيارقو هب رك ذين ابحباميوىلاعتوهناحبسةللابةلاهج ىلع ( معرشب)

 نعنيهتتلاولاقف مهتط ىف نعطي ناك مالسلاو ةالصلاهيلعهنأ ىور اناودعو ءادعو اودعواودع

 هللابسل اببسمهبس نوكدالثل اوهنفاهنويسي نوءاسملا نأكل يقو تازغف كطا نوجيهنلو أ انتط [بس

 رشلاىلاىدؤيامناف اهكرت جوةججارةيصعم ىلاتدأ اذإ ةعاطلا نأ ىلع ليل د هيفو ىللاعتوهناحبس

 اةقيفوت هيلع مهلمحيو هنممهنكعامث ادحاب رشلاوريخلا نم (مهلمعةمأ لكل انيز كلذك) رش

 مطهتلا بس نيب زتدبهبشملاو مهيف مالكلا الا .رفكلابةمأ لكو رشلابلمعا|صيصخت زوجي والد ذو
 دهجةللاباومسقأو) هيلعةازاجنلو ةبساحملب (نولمعياوناك امي متبذيفمهعج مم ريل )

 هللا ىبصلوسرلا ىلع مكحتا اهيفديك اتلاو رمل ذهىلا مط ىعادلاو لاخلا عقومفردصم (مهناعأ
 لقاهمننمؤيلا) مهناحرتقمنم (ةنآمهتءاجنأل) اهنماوأرامراقحتساوتايآل بلطف ملسو هيلع

 (مرعشيامو) ىتداراو قردقب اهنم عيش سلو ءاشياماهنمرهظياماعرداقوه (هللادنعتايآلا امنا

 نوردنالىأ (نونمؤيالتءاجاذا) ةح رتقملاةب الانا ىأ ”(امنأ) 0 ماهفتساوكي ردبامو

 هماعلا طزنن ملا ف | ىلاعتو هن احبس هنأ ىلع هيبنتهيفو بجسملا ىف ىفةغلابم بسلا ركن ان ونمؤيرال مهنأ
 ريثك نا ًارقو اهلعل“ىرق ذالعل ىنعع نأل قو ةدد ضمال ليقو اهنونمؤيال تءاحاذا اهنأد

 مث مهنمن وك امكر ع_ثيامولاق هنأكرسسكلاباهتا بوق سعي و مصاع نع ركحب وأو و رمعوبأو
 نيكرشلل ل يقو تازنفمهنامياىف اعمطةبآلاءىجن ونمت مهناف نينمؤلل ب اطمل او مهنم لعام مهربخأ
 ىلعمط اراكن |نوكيفمهتءاجاذااهن ا مهرعشيامو ”ىرقو ءانلا,نونمؤتالةزجو ضاعنبا ًارق ذا

 نمهريغو نارقل!لوزندغعتناك 3 ةءوبطم نكست ملذئنيح م واق ن أمهرعشيامو ىامهفلح

 ذئايحابأ ؟رعشياموىأ نونمؤيال ىلع طع (مهراصبأو مهتدئفأبلقنو) اهب نونمؤيفتابآلا |
 ىأ هب اونمؤياك ) اهعنونموبالف هنورصببإلف مهراصب أو هنوهقفيالف قفحا نعمهتدئفأ بلقث |

 ةباده مهم دهمال نب ربحتم مهعدنو (نوهمعي مهنايغطف مهرذنوةىملَوأ) تايآلا نمل زن أدع ا

 انتأولو) ةدئفالا ىلا دانسالاو لوعفلل ءانبلا ىلع بلقتو ةبيغلا ىلع مهرذي و بلقي وءىرقو نموا |
 ةكئالملانيلع لزنأ الول اولاقف اوحرتق م( البق شلك مهما ع انرسشحو قوما مهلكو ةككالملا مييلاانلزن |

 مهناف هل |وق)لاتقلاو فيسلا

 لكس انابب ناك ناو ثايالا

 صيصخت نكل الا

 رك ذاملجال نيلاعأا

 هنا ىلع ليلدوهوهلوق)

 ناد رفاكلاناميادب ربال
 ذا( عوقولا بجاوهدا سم

 مدعب وجو نم م-هفبب

 بوجوهتثيشع كرشلا
 ئىثنيب قرفالذاءاشام لك

 هلوق) ىنعملااذهىف ئو
 ىأ ( ةخجارةيصعم ىلا

 عفن ىلعاه »ريض تلاغةيصعم

 ناجعرلابديبقتلاو ةعاطلا

 كرتبج الدنا ىلع لدب
 ! | 5 تسلا ىلا ةعاطلا
 ىلا ىدؤيامهلوقف انواست

 ا اعمل نوكي رشرشلا

 حجارلا ريشلا ىلا ىدؤي
 تبسلاركشنأ هلوق) رش
 ىأ(ببسملا قن ىف ةغلابم

 ىذلا ب سلادوجو ركنأ

 ناميالامدعب زعلابج ود
 همدعل لعلا ىنن ىف ةغلابم

 نالالدتسالاقيرطنال

 ئشا| ىو ليلد تدسا | ىذ

 خاب أ لالدتسالا قي رطب

 لئقوهلوة ) هريغب هيفن نم
 تناك اذاو ( ةدينمال

 كنا ىنعملا ناك ةدئازال
 اذااهنااوماعتمل منا عماهدوجو دنعنونمؤي مهنا نوماعت ناك مما ىلعاصر اهوحرتقاىتلاة بالا لوصح ىلع نوصرحم
 ةحرتقملا ةبآلا لع نوصرحت ملف نوماعتال متنأو ةبآلادوجو عم نونمؤيال مهناىماعىذا ةدئاز ري غتناك اذاو نوئمؤي تءاج
 هنلاب ىف أ: وأ هلوقو ىتوملا مهلكو هلوقل بسانم انئاب“اباوتافهلوقوةكئالملا مهيلاانلزئاننا متالما ذه (ةكئاللاانيلعلزنًالولاولاقف هلوق)

 ”ديج-(1



 قتلا صيصختا رامشالاىاةجاال ةدايعلا درج نم دهب س اصتخالانرك ذامىلعذا صاصتخالا كيفن

 : : لب 0 ٌئدرلاىاطمك اردآالا س سا دل هنال

 1 ' هنافصو هناذ نم ءيشب لهجريغ نم 0 ىلاعت هك ارد٠٠ نعةرابع ةطاحالان اذ ٌؤرلاقلطم ىفانال

 روكيفهلوق ) اهكرذي د ىلاعت وهواهسفن ًاراضالا كل 00 كردف هلوق) هن ؤر نم مزالريغ اذهو

 ب مزلبمتا هيف (اهيف عم طشرالو ةسادلاب كردي الاملاراعت_ سف فرطللا

 ع او ةساحلا اعبطنمتاسوسحلا نم سو سح سبل نا خي ال (اهيف ع بطن رالف ناو نم ةساك كردي الامةساحلاب كرديال

  حبجرلاب راعشا هيف عب طنب :نامتامهتروصتعبطناامناوةساملا ىف ناعبطنم امهسفن | ًاءامسلاو لبخلانابلوقلل ىنعمالذاهلاثماهيف عبطني

 ىلعوهام اراصالا نابل ئاقلا تهذم

 رعلا نا قيقحتلاو

 نإبىر وضح تارصبلاب
 ريغ نمرصبملا سفن كردي
 بهدذموهاك عابطنا

 قب رطىلءال نييفارشالا

 بهذموهاك عابطنالا

 ىغالو ةهتششووطت
 وهاك ج وراقي رط

 هلوق) نييضايرلا بهذم

 ا

 ذهو ةعنتم ىلاعتهي ةطاحالا نا قختالو ةطاحالاوه هرايقام لع كاردالا نافهنمصخ

 :دا ارا لاقي ناالاراصرالا هكردنال ىنعموه هنيعب اذهذارارك-

 1 ذعضومانهه سبل هبشو كوكش هياعرك ذدقوعابطنالاهجو 22 (؟9015)

 عج (راصبالا) هب طيحتال ىأ (هكردنال) اهياعكب زاحيف ملام أ ىلع بيقر وكب رام
 || ةيؤرلاعاذتما ىلع ةلزتعملا هبلدة_ساواهلاهن| ثيح نم نيعلللاقيدقو رظنلا ةساح ىهو رصب

 | ضعبب صوصخ هاعلف تاقوالا ىفاماع ةبآلا ف ىئنلا الو يؤ رلا قاطم كاردالا سيلذا فيع_ضوهو

 _عانتمالاب جوال ىلا نأ عم هكردب رصب لك ال اناوق ةّوقىفهناف ضصاخ ثالاىفالو تالاخلا

 راصبالا هكردتالام كرديف (ريبخلا فيطالاوهو) اهبهماع طيح (راسبالا كردي وهر)

 || راضبالا كردي وهو فيطللا هنال راصبالا هكردتال ىأ فللا باب نم نوكنأ ز وج و راصب الاك
 || دق) اهيفم_بطئيالوةساحلاب كردبال ابلفيثكتلالباقم نم اراعَتسم فيطالا نوكتيف ريبخلا هنال

 1 ١ ىلجتاهعال ةلالدلا اهم تيمس ندبلل امصبلاك س ةنلل ىهو ةريصب عج رباسبلا (9 رنم رئاصب م ءاج ىأ (ةلالدلا ام تيمس

 ١ أ اط هسفن نالرصبأ (هسفناف) هب نمو قملارصبأىأ (رهبأ نذ) هب اهريصيتو قا اط هن الةريصيلا ليلدلا ىهمس

 ا هللا و ردي دمانا اعاو ( ظيفح مكيلعانأ امو) هلابو (اهياعف) ل ضو قحلا نع ) ىمح نم د) رهظيى أ ليل يلدلا ىأ

 ١ َ ناساىلعدر و مالك !ذهو اهيلع ب زاجب و مكلامعأ ظفح كيلع ظيفحلاوه ىلاعتوهناح يس ||| ببس ىآ قحلا سفنال
 || وهو فرصن في رصتلا كلذلثمو (تايآلافرصن كلذكو) مالسلاو ةالصلاهيلعلوسرلا ةريصبلان اك هروهظ

 ||| ىأ(تسرداواوقيلو) لاح ىلا لاح ن م وشل لقن وهو فرصلا نم ةبقاعَتْا ىناءملا ىفرثادلا ىنعملاءارجا نكعو كلذك ةيقيقحلا
 1 أ تسرادورمتوب ًاوريثك نااأ ١ ارقوعتلاوةءار ملا سردلاو ةيقاعلامال ماللاواذف هرمصتسرداولوقيلو اهانعم ىلع ةلالدلا قبتنا

 ْ ةلالدةطساوب ذا قيقحلا
 5 2 الالام ذهبت مدقىأسوردلا نم تسرد سوقعي و سماع نباو مهترك اذ: باث !|لهأ تبسراذا قل : 1 . : 1 |

 2 . لوعفإلءانبلا ىلع سردو تسرد ىف ةغلابمءارلا م 2 ثتدشرد ”ىرقونياّوالاريطاس 1 مطوقكتفعو قحلا سفنللر هظي لم دل

 هللاو رذنمان أ اهناوهلوق)
 8 ٍ هرامضازاجو سو هيلعهللا ىلداد#ت دوهي|!تسرادو أت سرد نعم تسر ادو تفعوأ تئرق 5 ىنعف : ا( 1 او

 عصصصت كك يفد

 فرحريمضلاءالبب | نم مهف»

 : مالك اذهوهلوق) ىلا

 ماللاو هلوق) ةبآلا مكب رنمرئاصب م ءاجدق لق ليقهناكف (لسو هيلعهنلا فدلوسرلا ناسل ىلعدراو
 00 فاضل

 . مالماللف راوكا كمل مطوق سيل ار وك ذم لافي رصتلا نمدوصقملا نكاد ارا وهام ىلع لخد:نا اهلصأ ىلع تسالذا (ةببقاعلا مال

 اا 0 تاواوغبلا رسلان كيف( ملعتلاو ةءا اا اهو ستام رس دلو ميش ىلع 00 ا ةيقاعلا

 : - تافنافوسقلا هيلادجونودار !اوهام ىلع تلخداهمال (هلص ىلع مالا هلوق) كيلعهللادنع نم ت تل ان”تانآلا نال هنم تماعتو ربغلا

 1 دايصاضيأ |لسو هيلعهللا ىل_ص هةساردب مطوَقف ىلا تدلل .اذا ضن وكن ادبأل وهف مةوام لك نالدارملاوهام ىلع ةلخ ادىاوالام اللا

 : ةساردلاهلوقلا نار هاظو عئشلا نم ةب ولطللاةدئافلا ىلع ل خدت نااهلضأ ىلع ماللاءاقبا نمدار 1!انلقاهلص أ ىلعةبقاب هللا

  ىلوالا ماللانوكستنا نك ءاقبلاوب أ لاقو فا كسلا و فنصملا مالوجسيضوت اذه نييبنلا فالخ في رصتلا نمةب واطملاةدئافلا سدل

 مهيلعةي وقعلا ةدايزل روكا طوقدوصقملا ٍناباهلص يلع

 ٍ الناس رادو رب دا دك ردوا سردو. روفعىأنسردوةساردلا:ممترهشارك ذالب

 .  دوصقمنييبتلا نالوا صا ىلع مالا( هنيبنلو) ةيضار ةشيعفف ىلاعتهلوق.5 سر دتاوذوأ تاميدق |
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 ءانصالا نال ع رش ىلع هفطع نسما اومانصالا مهقلداربالءاكر 0 0 كلا دقت : ىلع ىنعي (مهقالتخاهل ارا 00

 تاثةلمهملالادلاو ةمعملا ني_غلا مشفب ردغلا ) ردغلا تدن تبن هلوق) لمأتف بذكلا ىتعي قالا ن وكن ابجيف ءاكرشلا ىف ةلخاد

 ناكاذاالا ءاتلا,ن وكن اب قيقحلاثن ولا ىلابسن ذاع راضملالعفلا نا ةدعاقلا نال (لصفلل ءايلإ,ةىرقوهلوق) لاتقو مالك ىف
 ريغءايشالا ضعب ناللّوالا ئثىلاىأ(لّوالا ىلا صيصختا|قرطتل هلوق)نامالاز و هناف ةأ معا ىنضاقلا ءىجح وحن لصف امهنيب

 ريغهنا [ك ىلاعتدل مواعمريغءايشالا ضعب نا مهول ماعهب وهو ليقوافهل نيقولخمباسيلو ىلا هت هل نامولعم هناغصو هناذ ناف ىلاعت هل قولخم

 اهرارمتسالهلوة) ضرالاو تاومسلا عبي دي ىلاعتهلوق نم مهفيلالدتسالا نم هجولا اذه (1|هتاعدبم نأ لوالا هلوق) هلقولخم

 عم امطاح ىلع نب رمتسمضرالاوتاووسلات ناك املو هدعب هماقماك اقودلاولل ةفيلخن وكن أدل اولا: دئاف نا ىنعي(اهندم لوطو

 ناو كالذا لصي ىذلا ن كلا ىف ةأخاد 060 ه3) ىأةدالوالحلصيامسذج نماهنا عماهفلخدلو ىلااط ةجاحالامهتاقب ةدملوط

 دا ةالاض عب نمض ىف ناك 0 ا ل

 1 ءملانا ىناثلاو هلوق) لدي نجلاو اك د هللاواعجالوعفمو ةبونثلاى أر وهاكراض لكو رشلا قلاخ ناطيشلاو مان لكو

 ل 18 (+اداولا نم ّ 1 لئفق هنأكح فرلاب ن ملا 5 ىرذو هنفم لا ع رسب قلعتم هللو نملا ع 0 ءاكرش نم

 هللا نأ اوهاعدقو ىنعملاو دقري دهب لاح (مهةلخو ) نييدّلل ةفاضالا ىبعرجلاب نحلا و نحال يقف

 نم هنوةلحامو ىأ نيا ىلعافطع مهقاخو *ىرقو قاذال نك قا نم سلو نحلانودمهغلاخ

 اواعتفا (هلاوقرتو) هيلا هوبسن ثيحكفالل مهقال_تخا هل اواعجو ىأ ءاكرسش ىلعوأ مانصالا

 تلاقف (تانب و نينب) اورو زوىأ اوذرحو*ىرقو ريثكتلل ءارلإدبدكنتب مفانأرقو هلاورتفاو

 (لعريغب) هللاتانةكئالملابرعلاتلاقو هللانباحييسملا ىراصنلاتلاقو هللا نءارب زعدووبلا
 اقون ىأ ردصملاو ا واولا نيم لاخلا عضوم قوهواليلد هيلعاو رب و هولاقام ةقيقحاو عي نأ ريغ نم

 (ضرالاو تاومسلا عبد أذلو وا اكد رق هلن وهو (نوفصب امج لاهو ناحل لع ريغب

 امهي ريظنلا دع هنأ ىنعع ردغلات دم 5 .وقك فراظااىلاوأ اهلعاف ىلا ةهمدملا ةفصا|ةفاضا نم

 هريخو ءادتبالا لعوأ فوذ# ًادتمملاو ردخلا ىلع هعفرو هيف مالكلا قيسدقو عدجملا هانعملبقو

 ءىرقو دلولااهنمنوكي (ةبحاص 4 نكن ملو) دلوهلن وكف يكوأ نبأ نم ىأ 46 وكن وكي ىفأ)

 قحنال (ملعئث 2 لكب وهو ئش لك قاخو) نأشلاريمضوأ هللا ريمض مسالا نالوأ لصفلل ءايلاب

 هوجو نم دلولا ىن ىلع لالدتسا ةنآلافو لّوالاىلاصيصختلا قرطتل هب لقبي ماع او ةيفاخ هيلع

 اهنعةأربم ةدالولابف_صوبام سنج نماهنا عم هو ن روضرالاو تاوهلا هتاعدبم نم هنالوالا
 نأقاثلاو دلوالفهلريظن الوهريظن ئشلا دلو نأو أ اهنعىلاعتينأب ىلو أ وهفاهت دملوطو اهرارمتسال

 نأ ثلائلاوةسناجما نع هزنمىلاعتو هناحسبسةنلاو ني سن اجشم ىثن اوركذ نم دلوتيامدلولا نملوقعملا

 ىلاعتوهناحسس هنأ ىناثلاو هئتفاك, الف هقواغه ا دعاملكنأ لّوالا نيهجولهلؤفكالودلاولاؤفكدلولا
 تافصلا نم قبسامب فوصوملاىلاةراشا( كلذ) عاجالاب هريغ كا ذك الوتامواعملا لكبملاعهنا ذأ

 ةفصوأ الدب ضعبلا نوك,نأز وحب و ةفدارتمرابخا ( عين لك قلاخ .وهالاهلاالكب رهللا) ًادتبموهو

 ةدابعلا قحتسا تافصلا هذه عمجتسا نم نافاهنومضم نعبب سم كح (هودبعاف )'ربخ ضعبلاو

 ىلا ىلاءنهلوق نم دافتسإ

 هل نكنملو داوهنوك

 ناثاائلاو هلوق) ةبحاص

 اذه (دلاولاءفك دولا

 ىلاعتهلوق نم دافتس

 قو ةمأآلا عيش لكق اخو

 نبذه نم ىتاثلا هجولا
 ةرهاظ ةشقائم نيهجولا

00 

 ال نالاكلا ا اسىف لد

 اريثكف ةءافكللا ىفاش

 الهاجرب رحنلا ملاعلا لب. أم

 ارفكىثلادلو لب ةياغلا ىف

 لاقينا نكمي و سكعلابو
 ىلاعت ىرابلا نا هدام

 ناكولف تامولعملا لكب ملاع

 نو"ينإب هل اًوةكمريغ
 ناكل هتقيقح ىفهالثاع
 كاذل املاص اًضيأو_ه

 يال ىلاعت هريغن ا مولعملا نم نكس ١ ( قاث  (ىوانيب) - 56

 ديزي اك لوالا نءربخة|+او ضعب نعرب>اهضعب ناالككاذوهو دحاو ئثنعرابخأىأ (ةفدارتمرابخأ هلوق) لمأتف كاذل
 نمناف هلوق) اربخقاءلاو ةفصل ر والدب هللانوكيناب (اربخضعبدلاو ةفصوأ الدب ضعبلان وك ناز وج و هل اوق) مئاق» ونبأ

 نم دارملاناك الاقي نا نك و ةدابعلاب قيقحوهفتافصلا هذ_هدحأ هيفد_بونم لاقي. نال والا( تافصلاه ذه عمجتسا
 ىضتقتهميظعن ةباغنال مفعتتا ةباغىف حقي ةدايعلا ف كرشلانالريغلاةدابعمد_عهللا ةدابع نم مزلب ميظعتلا ةباغ ةدابعلا

 اذد_هو ميظعتلاةاغنوك:الاهءال هريغةدابع عم دحأ ةدابعنوكتالنا مزايفدار فنالا ىختقت ميظعتلاةباغنال هريسغ ميظعت مدع

 دسبعت كايا هلْوق ف لوعفملاء دقت نا نم فن_ملاكهعبت نمو فاشكللا بحاص هرك ذامفح دقي اذه ىلعو تقولا ماوس نم

 ل



 ةةد!اكمى 0011 ا ا نعش نالداوق)

 ىلا جات ءابآلا ب الص أ ىف عادت سالاو مدآ نم مدا ىبب قاخ ءاشنا نافرظنلا قيقدتو ةنطفلا هقفلا ىأ(1-] ةدحاو سفن نم

 ةبيغلا نم مالك- نست لع ىأ(باطخلا نب وات ىلعهلوق)ن وهقفيسةنآلا لصف  (*ه.) 2 امويلااباتحروك ذملا ناك انو

 7-7-7-2 >افتلالا قي رطب ءاكتلا ىلا
 |[ نااأرقو عاديتساورارقتسا عمضومر 1 ًاماحرالا ف عاديتساو ضرالا قوفوأ بالدالا 1 9 0 0

 ا 0 مف ىأ |وعقم مس عدوتسم وىلعاف مس هب ىلعف 2 نأ رص او ريم دارملانارهاظلا (تابنلا َ 210001 لوم سا عدوسسملاو ل عاف ساهل لع ف افلارسكب ناي رصبلاو ريثك نيتيست دارا

 تبلل نم حرج
 هلوقة_:.رقب صالا لّوا

 ار هخ هنمانجرتأو ىلاعت

 لخنلا نمانج رش هلوق)

 (ناونق اهعلط نم الخ

 نوكيلركتلاالكئردقاما
 افوص وم هنوكل الاص

 لختلا نمو هلوقزامج

 لامحالا اذهن وكيف خلا

 ةضرتعمةإ-ج هيلي ىذلاو
 ىذلاهيلعفوطعملانإب
 2 لكت ابنوه

 ا.ءاوهلوق)تانجوهىذلا

 اهرك ذىل-ء انهرضتقا

 ىلعرمدتقا ىأ(اهلباق م نم

 ةينادري_غرك ذب موةيناد

 هلوق) ركذامل انيأ

 نم ج ر-ُال بنعلا ذا

 تاطعول ىنعي (لخنلا
 مزان اونو ىلع تان>

 لخنلا نم بنعلا جارْا

 ناودقناكاذال وقتنا كلو

 هريخ لخنلا نمو ادم

 ىل_عافطع تانج 0

 اقطع باذعأ ع نمو ناون

 ان مزليالو لحنا 0
 نمبنعلا جارنا نمرك ذ

 نا بالا ىفامةباغ لخنلا

 ريكا ق'اغهللا اولاقوأ مهي رحنو مهلي وسنب ناثوألا اوديعوأ ىلاعت هللا عاط رك م هوعاطأ ونال

 مدعانتما ف رعبرلو ةطحم ةركن تانجو هو أ دّتبملا لع فوطعملانوكي
 ا للعو هضراعيال نكدو دضوأ هضراعيالدنهنو كنا نكملاقي.ال (اهلعف نعدب هقوعيالو هلوق) قازاتفتلا ةمالعلاهب ح رص

 | نا الدوا دب ىلا[ «دهل ناكول هناب محن ةمياسلا 5 ةرطفلان ا ىلع ءانبانهلوقتانال ىلا عتهلاعف !ىف مظنل !لالت خامزلبال | 3

 ' لمأتفاتدسفلهنلاالا ةط 1 امهيف ناكر ىليلاعتلاقئملاعلا ماظن فلالتخالاو عزانتلا

 هان نالدإ اوق) كاك وتلا ارش لو افلا | امان رق

 َ نوعي لا 2 .رك ذ(نوهمتف,موقل تايآلاانلسف دق ) ءاديتسالا نود ارامل لآل
 | نيب مهفي رصتو ةدحاو سفن نم م_هءاشنانال نوهقف»مذ 1 قيلت: ذعمو رهاظاه يم نال

 [| (ءام ءامسلان ملزت اىذلاوهو) رظن قيقدنوةنطف لامعتسا ىلا جاتح<ض ماغقيقدةفاتخملاوحأ

 [| (ئئثلكتابن) ءاملاب (هب) باطخلانبوات ىلع (انجرنأف) ءامسلابناج نمو باحسلا نم
 || دحاو ءاميةيقسملاةننفملا ةفلتخلا عاونالا تابناىف ةردقلاراهظا ىنعملاو تادنلا نم فذص لكت دن
 | (هنم انجرخأف) لك الاف ضعب ىلعاهضعب لضفنود>او ءاع ىت_ترلاعتوهناحبس هلق فاك

 ||| نمج راخناوهو روعو روءأكرضخو رضخأ لاقي رذخأ ايش (ارضخ) ءاملاوأ تابنلا نم
 || اهعلطنم لخنلانم) لبخلاوهو (ابكارتمابح) رضخلا نم (هنمج رخن) بعشتملا ةبحلا

 أ[ زوجي و ناونقاهعاط نمئثلخنلا نموأ ناونقاهعلط نم الن لخنلا نمادجرس أو ىأ (ن اون

 أ اوتو | للا علطنم ةاصاحو ىنعملاو هنملدباهعلط نمو ناونق ربخ لخنلا نمنوكبنأ
 - عجمسا هنأ ىلعاهحتفب وناب وذو سد .ك فاقلا مشب“ ئرؤو ونص م حناون هكونق عج قاذعالا

 . امياوضعب نماهضعب بي رقةفتاموأ لوانتملا نم ة ةمد ر3 (ةيناد) عجا ةينب |نم ن العف س دل ذا

 . فطع (بانعأنم تانجو) اهيف ةمعنلاة داب زو هيلعاهنلالدل اهلباقم نع اهرك ذىلعرصتقا

 الو تانج مركسلا نموأ تانج مثوأ مكلوىأ ءاد تالا ىلع مفرلاب عفان ًارقو ئملكةتابن ىلع

 . تابن ىلع فطءاضيأ (نامرلاونوتي زلاو) لختااومج غالبا : :|ناونق ىلع هفطعز وج

 ا نامزلا نم ل (هباشتم ريغواهبتشم) مهدات ع نيفنّصلا نيذه ةزعل صاصتخالا ىلع بصنوأ

 1 و 000 طلاو نوالاو ردقلاو ةئيطاىفهباشتم ريغهضعن و هبا شتم كلذ ضعب ىأ عيبا نم

 ا 0 م-جوهو مج لاو "انا دعب نع نككلاو هر ا ارو كلذ نمدحاو لكرع ىأ 2

 0م -داكال اليثض 0 رك ج رخأ اذا (رمأ اذا) تتكو كانككراغوأ بمحو

 تعني ردصم ل صالا ىف وهو ةذلو عفناذ اخض دوعيفركهديبضن ىلا وأ هحضن لاَخلاَو (هعش د)

  ملذف نا) 01 ف تاع معلا *ىرةو رق رجات كمذايع جل دقو تكردأأ اذا ةرْعلا

 00 ثودح ناف هديحوتو ميكحلا رداقلادوجو ىلع ةلادتايالىأ(ن ونمْؤي موقل تايآل
 فب رداق ثاد>ابالان وك اللاحىلالاح نم اهلقتو دحاو لصأ نم ةبنفملا عاونالاو ةفلتخلا

 هوو هئراعيدت هل-عف نع هقوعيالو اهلاوحأ نم نكي 5 > هيضتقتامححجرب و اهلمصاقتنا

5000 

 ىأ (نخا ع رش هلل اوام+و) لامتؤ هءاعدرلاو 4 كد 8 ندم وحد هبيقع كلذلو هديا عل

  نيطايشلا وأمهأشل اريقحت مهناذتجالانج مهامسو هللاتانب ةكسئالملا اولاقو مه وديعنأب ةكالملا

7 

 لكو

20 0000 



0 

 نال ( عطنا عقد وق) / دك !اىلع نو رد- ةالعأ نع فاقالاةلمهلا او ةمجحلل نيل ارغالا مغر

 موو مكمل يرون وى اننوكي ش

 اهفددعتاا زوج نا ةب هناك لاحد دارفنالا قاهماع مدلو ىتلاةئيطا ىلعىأ هنملدب (ةرملؤأ

 انومتئجردعم ةفصوأامهءالر غةافحةا ارع مك ةلخءادتب انإهبش« ةعائذاز 0 ريمضلا ع نم لاحوأ أ

 ةرحآلا نع هن متلغشف ايندلا ىف مكيلع هيانلطفتام (8' انلوخام متكرتو) م انقلدام ائيخقأ ||
 مهنأ مارا مءاعفش كعم ىرامو) اريقن اوامتحنمو آي ل م متمدقام (ةرويظ ءارو)

 عطقت ىأ غمس عطقتدقل) مت دابع قاقحعت ساووكشيي وب د م ) رش مكيف

 3 فراظااو» ل_ دقو لصفلاو لصواللمعتسي دادضالا نمنييلاو معج تتشاو كسلص 2

 بصنلإاب مصاعن ع ص فحلو قاس ىلاو مفانةءارق هلدهش ركب مطقتلا عفو ىنعملاواعاستا ل عفلا

 لضو) هب ”ىرقةو كني ام عطقت دقاوإدأ أوهفوصوم ماةم مهقأوأهيلعوإ ,قامقلالدل ل عافل ارامل ىلع

 قلاف هللانا) ءازجالو ثعبالناوأ مؤاعفش اهنأ (نومعزت متنك امإ) لطب وعاض (مكدع ا

 (ىحلاج رخ) ةاوذلاو ةطنملا ف ىذلاقاقشلا هبدارملا قو رجشلوتابنلاب (ىونااوبحلا |[
 ج رخو ) بحلاو فطن ااكوعالام (تيلانم) هلبقام قباطي !تابنلاو ناو ي0-2- هنادي رب 0

 هلوق ناف يملا قلاف ىلعالج مسالا ظفلب هم دذتاينلاوناويحلا ع نهم ثاذج رخو (ىلل نمتمملا

 ةدايعلا هلق< ىذلاوه تيمملا ىح لا ملذوىأ (هللاك- اذ) هلثايبلا عقوم مقاو 0

 ليالا ةماظ نع حببصلا: دوت عقاش. (حابصالا قلاف) هريغىلاهنع نوفرصت (نوكسفؤتى أف )

 حبصأ ردصملصالا ىف حابصالاو هيلي ىذلا شدغلاوهو حابصالاةءاظ قاشوأ را ملا ضان عوأ

 ىلع سصنلاب حابصالا قلاف ًىرشو علا ىلع ةزمطا تف“ ىرقو حيصلاهب ىمس حا ايصلاىفلخداذا

 هيلانأمطا اذا هيلا نكس نمدهيف هتحارتسال راهناإب بعتلا هيلا نكسي (انكسل يالا لعاجوإل"حدملا

 قهناف هبال لعاج هيلعل دل عمد هيصئو هيفاونكستل ىلا ءنهلوق نم قاخاهف نكسي 3 هباسانئتسا

 ىنعع قااف ناف هيلع فوطعملا ىنءم ىلعالج ليال لعجو نييفوكلا ةءارق هئاعل دب و ىضاملا ىنعم

 ََ فا ار وجبا ذه ىلع و ةفلتخملا ةارالا ف 0 لعج هنم دارملا نأ ىلع وأهنكى :رةكلذلو قاف |[

 اردقم لعيامهسن نسحالاو رحل ابامهتءارق هلدهي و لوالا لحىلءافطع .( رمقلاو سملاو)
 بس ةفلت#راودا ىلع ىأ (انامسح) نالوء2ىأفوذ<ربملاو ءاددبالا ىلع مفرلابىرقو

 زيمر سكك ايراشفلا وأ اممعتفلاب بسحر د صموهو نابسحلا ىماعنانوك وتاقوالا امثل

 نيسنلا كلذ ىأ انامدد ا مهاع ىلا ةراشا (كلذ) نابهشو تاهنك ناش عج ليقو بسح

 امهريب دي.( مياعلا) صوصخلا هولا ىلع امهريسوامهرهق ىذلا (زب زعلاريدقن) مولعملاباسحلاب |!

 فاهم اودتوتا) 3 اهقلخ (موجنلا مك! لعج ىذلاوهو) امط ةنكمملار وادتلا نم عفنالاو | 3

 تاببتشم ىفوأ ةسبالمالامهبلا اهتفاضاو رحبلاوربلا ف ليللا تاماظىف ( رحبلاوربلاتاماظ |

 دق) 7 !هلوقباهلجأام دعب رك ذلاباهءفانمضعبادارفاوهو ةراعتسالا ىلع تاماظاهامموقرطلا |

 ْئ .5 اشنأ ا!ىذلاوهو) هب نوعفت ةذملا من اف (نوماعيموفل) الصف الصفا هاثيب (تإنآلا الصف |[

 ىف رارقتسا مكلف ىأ (عدوة-سمو 5 مالسا|و ةالصلا هياعمّدآ وه (ةدحاو سفن

 ىئ ؟لعفلاهللا نيس هرقل ف راسسردو

 ةظحالمالب لعفلا هيلا دنسأ

 ردقي وأ فو.صوم
 فراقلا ماقيو فو صوم
 هلوق) هماقمهتفصوهىذلا

 ناىخال ( هلبقامقباطتيل
 وه هإبةاملماتلابسانملا

 هلوق) ناويحلاالتابنلا
 (1 ىلا ج رخ هلوقناف
 هناكف.هيلعمطعي ماذإو

 بحلاقلاف هللانا لق

 5 ا!جر<وىونلاو

 ضايب نعوأ هلوق)تيملا

 حبصلا قشيىأ (راهلا
 راهنلاض ايب هنهج رو
 حابصالا قلاف لبق هناكف

 راهناا| ضايب نع افف_ثاك

 راهناا ضارب ناكو ه_ةلفب

 قشناو حبصلا ف لخدأ

 فرشتنام هتمحيصاا

 قلاف دارا ن وكف ءامساا ٌْ

 حابدالا فثاكحابصالا

 (ىضاملا ىنعمب هناف هلوق)
 نال لماعلا ريدقت ليلد

 ىنعع ناك اذالعافلا مسا

 لوعفملافلمعبال ىذاملا

 لعاج ريدقتلا نوع. د
 وأهل اوق) انكسوإءج ليللا

 لعاج هيصن وأ ىأ ([ه

 وهو رارمتسالا ىنععهنال

 اذه تكاذكناكاذا لماع

 ىاجاتعالث ىلرالاوه
 ىأ(ةسبالللاهبلا اهتفاضاف :اوق)هلوعفم هنابالحإب ودنمل يللا نوك ل عاجلا مارب ادقتىلع ىأ (ا اذه ىلءو هلوق) ريدقت

 تاماظةر وك ذملا قرطاا ىمس ىأ (1!تاماظاهامسو هلوق) ئشب متاقض رعب تسياىبددع أ نع ةرابعةفاظلا نافاهماهمايقلال

 ريثكتلا ل يعفنلا باب نهردصملاوهىذلا ليصفتلا نمدارملان ادارأ .(الصفالصفاهانب هلوق) لالضا|ةيبب ىف اهك ارتشال ٠



 0 لاو ا ذانوإ اق رظظلا أ زاةماوق لعامطم (َنوبلِي لعافو أ لوعفللا نملاحوأ هل وف)
 نوبل لعافنموأ مهضوخ ىف

 نوكي وىأ !لّوالا مه نم

 ىاثلا ,ه نمالاح نوبعلي

 ىلءومهضوخ ىف ,هوهو
 قو هو فرالاؤاذه

 قالوالابلصتم مهضوخ

 العال نوبعابالم_هرذي

 فمه نمالاح نويعلي ناك

 احا نرك مهضوخ

 ناله دنع ةبترلا يسكن

 نعرخأتلا لومعملا ةينيم
 فرظلان اك وافل ماعلا
 امدقتءاقلعتمر وك ذملا

 ضقانتلا مزالةبترلا بسحب
 لك ةإءقاهمالهل اوف)

 (مهعمتج و ,عهححو ىرقلا

 اهملاىرقلا لهأ هجوتيف
 مهمأىلادال دالاس

 3 اهدنع نوعمتحنو

 مظعأ اواهدنع نوعمتح

 لاا اناشىردقلا

 نال هل اوق) عبت ةيقابلاو

 ناك( نا
 ج ابتمتج رت رفا
 اهنالو مالا نمدلولا ج رنسأ

 تناكف تيبلوأ ناكم

 كلذكتنك اذاوالسص

 ا عج الصأ تاك

 ةلالدل هلوعفغمفذح هلوق)

 هلوعفم ناف( هيلع فراظلا

 ليقهناكف نيلاظلاوه

 ىمهذانيملاظلا ىرتولو

 امافإلا توملاتارمم
 الوابيجتع !سمأتأرل روك فلات قولا ىف نيملاظلا تي. آرول ىنعم او ريمضا !ماهقمفرظا ماق نيملاظا !فذح
 ءاو رالاو سفنالا جارْخ ابا طاوجر ما نمدارملا سيل ى ا( ااظيلغت هلوق) .هيلعلادةيالاتو!تاربغ ىف نوملاظلا ذاهلوقنا ىنح
 ٠ ناذالانم هنكمو نوطا ةلاصالىأ (هيفهنككوهتقارءلهلوق) مويلعرمالا ظيلغتو مهؤاذي|لب هيلع نب رداقربغمهمال مهنم

)154( 

 ا امهليقو

 ا سو هيلعةللا لصد ناسا ىلع ( متءاعو) مهنم ىدهأ اذكسل باتكس ااانيلع 1 از !ان'أول

 ووكذم 0 اوناكنبذلا - 1 ”؟قلعو يلع س يتلا لاناب .وةاروتلا فام ىلعةداي ز ( ؤابآ الو

 رقنم نمآن !باطخلا ليقو نوفل هيف مهىذلارثك أ !ليئارسا ىنب ىلع صقي.نارقلا!اذهنا

 وهريغ نكعال نيعت«باوحلاناباراعش ا مهنءبيجبن أب همأهلزن أ للاوأ لاهلزن أىأ (هللالق)
 00- 0 0 وخ ىف مه 0 )باوجلا ىلعنوردقي 0 0

 : مهنموأ هلوق) مهضوخ ىفنينثاك نوبعلب ىأ

 'ك ل ا ا 0 علا 0 داو

 يهساسعاو هائازن أى رقلا مأل هأ رذنتلو ىف وذل ةلعوأرذن:لو تاكربلل ىأ كرابمهيلعلدام

 درس د ضرالان اللعقو انأشىرقلا مظعأ اومهعمتجو مهح وى :رقلا لهأةليقاهعال كلذ ةكم

 د باتكلا رذنيلو ىأ ءايلابمصاعنءركبوبأ أر و سانال عضو تدبلوأن اكماهمالوأ اهتح

 نوظفاح مهنالص ىلع مهودن نونمؤبةرحآلاب نونو نا ) برغلاو قرعشلا لهأ (اطوح

 جاد مو ىتحربدتااورظنلا لعءإم<فوحلالازي الو ةبقاعلا فاخةرسآلاب قدص نمناف

 | ندد) نامالارعو نيدلاداعابمالةالصاا نا ظفاح وامهلمة<ريمضلاو

 : - هيلع لك ا ىبفعلا دوسالاو ةمايسك اينن هثعب هنأ مع 2 00 ىلع ىرتفا نم

 اكح رس ىنأ نبدعس نب هللا دعك (ئهيلاح وبماولا ىو لاقوأ) هيعناة هو ىنح نب ورمعك

 3 غلب اماق نلت ني ةلئاس نم ناسنالا انقلخ دقلو تلزئاماذ سو هيلع هللا ىبص هللالوسرلب تكي

 .لاقف ناسنالا قاخ ليصفت نمابعتت نيقلاخلا ع نسحأ هللا كرايتفهللادبعلاق رك اةلخ هانأ نأ 5

 الإ حو ادقل اقداص دج ناك نيللاقو ةادعا تلزنكلذكف اهتك ١ مالسلاوةالصلاهيلع

 ؛ (مهيدبأ اوطداب ةكئالملاو) هيشغ اذا ءاملا هرمغ نم هدئادش (توملا تارمغ ف)

 ايلا اهوجرخأ مط نولوقي ىأ (مكسفنأ اوجرتأ) باذعلاب وأ ظلما ىذاقتملاك م هحاورأ
 0 اا ها



 اهمانلكو دقف لقي (نب رفاكبابءاو وسل هلوق). ا ضأ هنأال هتثيش.م ' لعاهقلع هال (ةيادطلبلطفتسالا لع يلد وق 1

 ليلدهيف سياؤ هلوق) ةطساولا تاب ةلزنعملا بهذ :لاعبيف نامل ارذكسلامدعنال ىل هقاملا< رصاضيق نوكيلني:هؤماموق

 ا
 ا
1 

 (151 لدي ةبآلا :رهاظ لوقتنا ككل (هلبق نمع رسثب دبعتم مالسلاهياع هالع :

5 

 هلهاكم ةفالحاءابعأب اديدش 4 اكرابمدي زيلا نيديلولاتيأر

 (نيلاعلا ىلع انلضف الكو) ميهارباجخأناراه نبا ود (اطولو) ىتمزب سنوبوه (سنوبو)
 ىلع طع( مهئاوخاو مهناي رذ و معان انهو ) قاذا نممهادع نم ىلع مهلضذ ىلع لياد هيفو ةّوبنلاب

 نكمل نممهنمناف مهناوخاومهتاي رذو منان[ ض عب و ءالؤهاني دهوأ مهنم الك اماضف ىأاحونو الك

 رب ركس ( ميقتسم طارسص ىلإ مهانيدهو) انيدهوأ اماضفىلع فاطع (مهاذيدتجاو )ايدهمالو ايد

 هن ىلع ل يلد (هدابع نهءاشي نم هب ىده) هباونادام ىلا ةراشا(هللا ىده كالذ) هيلا اودعام نايبل

 مهلضف عم ماللاوةالصلا مولع ءايبنالاءالؤه ك ارش أ ولوىأ (اوكرسثأولو )هب اداب ميا دلضفتم

 اهباوث طوقسب مطاعأطوبح ىف مهريغك اوناكل (نولمعي اوناك ام مهتعطبخل) مهأش واعو
 هيضتقيام ىلع مالا لصفوأ ةمكسلاا( (محلاو) سنجلاهبدب رب (باتكلا هانبت ؟نيذلاكئاوأ)

 (اهءاننكودقف) اشي رقىعإ (ءالؤ ها ةثالثلاهذ_مم ىأ(اهم رفكي ناف)ةلاسرلاو (5 وبتلاو قحا

 موعا اتمونوروك دملا ءاللاوةالصاا ميلغايسالاج هو (نب رفاك-اهءا ويلاه اهتاعارعىأ

 كئاوأ) ةكمئالملاليقو سر فلا وأ هب نمآ نم 00 ىلص ىنلا باححأو ار اهنالا مه ليقو

 صتخاف )م هدتقامهادهف ) م .دقنملاماللاوةالصا|مهماءءايبنالا دب رب (ت

 ا نودن دلالوصأو 00 هيلعا اوةفاونام مها دهمدارااو ءادتقال«مهقي رط 7

 ةالصلاهماع هنأ ىلع ليادهيف نسلف ! ا ماتلا نكمالو لكلا ىلا افاضم ىده تسلاهافإ مف

 ديك اك هلك لس جردلا ىف اهتدثأ نمو فقوال هدتقاىف ءاطاووإبق نم عرشب دبعتم مالسلاو

 قاسكلاوة زج ةصاخلصولا ف ءاطا فذ< وفقولا ىرجم لصولاى :رج أ مصاعو ورم ىفأو مفانو

 ةباورب عابشاريغباهرم كوردصملا ةبانك اهناىل:ناوك ذنبا ةباورب صاع نءارسكدلاب اهعيشأو

 ىببقنم لأسيإلا» تهجم ءالعج(ارجأ) نآر ةلاوأ غيلبتلا ىلع ىأ(«يلع كل سأل لق) ماش
 ضرغلاوأ نارقلوأ خيلبتلا ىأ (وهذنا) هيف . ءادتقالاب سمأام ةاج نم ادهو نييتلا نم

 هتفرعم ق>هوؤرعامو (هردق ق>ةللأ اند م طةظظعومو اريك ذنالا (نيملاعا ىرك ذالا)

 ةثعب وجولا اوركن أ نيح (ئش نمرشب ىلع هللالزنأام اولاقذا) دابعلا ىلع ماعنالاو ةجرلا ف

 رافكلا ىلع طخغشسلا قوأ هتمعل لئالجو هتجر مكاظع نم كلذو مالسلاوةال_ىلا موياعلسرلا .

 لازن اراك ايف ةغلابم كلذاولاق دووملامهنولئاقلاو ةلاقااه ذه ىلع اورمسج نيح مهب شطبلاةدشو
 ىدهو ارون ىسومهب ءاجىذلا باتكلالزنأ نملق) هلوقب مهمازلاو مهمالكض قن ليلدب نآر فلا
 ريثكن ااءايلإب أرقامتاوءاتلإب (اريثكن وفختواهنو دبت سيطارق 0 واء)روهجلا ةءارقو (سانا
 اهتز ري ىلعم همذو ةاروتلاب ,هلهج ءوس ىلع مهخبسب ون كلذ نهضتواوردقامواولاق ىبعالجورمعوب 0

 فيصلا نب كامن ىورو هنوهمتشيال ضعب ءافخاو ةقرفتمتاقرو ىفهو.ةكوهوبختناض عب ءادبأب

 نااهبفد < له ىموم ىلعةاروتلا لزن أىذل هللا كدشناهلوقب |دوهيلع للا ىلصلوس .رلاهمذغ اىلهلاق
 نيملاربملا تنأف مالسلاوةالصلا .ياعلاق نيمسلاربملا ضغبي ةنئانا عن لاق نيمسلار بلا ضغببهللا

 عورفلاولوص الا ىفءادتقالا مو عىلع
 ذاهيف اوفلتخاام صخ

 أهيق مس ءادتقالا نكعال

 هن|تيثيفهياعقفتملا ىَد

 كنتم لسووهيلع هلنا ىلد

 اوقفتا امفهلبق نمع رشي

 ريمضءاطاىأ(ردصاا

 قو هلوق) هداقا ردصم

 ( رافكلاىلع طخبلا

 (.هخيب ون كلذ نيمضتو

 هلوق هري_خًادتبم اذه

 زجيب وتلا ى ألا ضعب ءادبإب
 لباهتزحدرجمال مذلو

 ىور هلَوق)اهضعب ءاذخاو

 لا فيصلانب : كلامنا

 هب نعطانع با حاذ_ه

 هذه ْى هد >اللا صعا

 نوك<نااماهناوهو ةنآلا
 هللالزن ا ماولاق نم دارملا

 لهأ نائيث نمرسشب ىل

 كلذ اولوقي لمهن الل-طاب

 لهامهو نولوقي فيكو

 وا لسيحالاو ةارودلا

 اولاقنيك ثاانا دارملا

 ىلاعت هلوقل ةدب ةديافالف كلد
 #0 يي سجس حجج

 هلوقب 0 ةركلا ذىذلا باو الوقن ذئنيحو ةار وتا!لوزنب نيفرت_عمريغ مال ىسوم هب هكي ءاحىدلا باث تلا لأ سلف

 ىأ غيلبتلا دعب كلعالف هلوقو هنم ىناثلا قشالارايتخا نوكر مشملا مهل قو هلوقو ديدرتلا نم لوالا ىشللار ام هلا ا ىذدر

 كيلعسأبال .
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 نع ,ىغا يللا 4 د لدلامي.عند :ودقااو اناطاس مكي ا ءهن لزنرإ اريد ام ىنعملسحئاذه (اليادهلعبمنب 0 0 اوق)

 لاؤسا !معهو ني ولو أنمالاب كرم كلاةيقحأ نعودو روك ذملام اهفتسالاب تاوج هبال ماقلل بانا اوهاذهنالو (١ىؤرامل هلوق)

 .الصأ نمأ كرمال سيان اعقاولان كلدحولام اهب ق- اهنا ىف ددرتلا ن كل لا نمالاب قيقح كرم هملاناةيقحالا نم موهفملان اوهو

 7 مداسلا#ب اع هلوق) هب قاقحتسالا لماك ئاقمالاو قةحلاهنا ىنعع ةغلابلل ق-الاب هنعربعا او ققحلا ق>الا نمدار 11نأبا اواو

 1 ندهن | ىضتقي هنا عم ك رش | ىلع لظظلا لج هجواف نمالاهل سيل قسفلا ن مبانام ىذلا قس“ افلا نمهؤملا لية ناف (!نونظتامس دل

 "بجو قي رطيىلاءادتهالا نموباذعلا دواخ نم نمالا ع نمالا نم دار ١١نوك روك ذملاري دقتلا ىلعاناةاقساف ناكناو نمآكرم ثيل

 - روك دل ثيدحلاناىخالواقلاءمباذءلا نءنمالانمألا ناك ةيصعملارظلانم )1١91( دارملاناك اذاف دواخل نم نالا
 بح ( ناك اذا ءاقملا سائيامنا
 لظلا نم اومهف ةباحصلا
 نمالا نمؤاقملادم ةيصعملا

 ب'اذعلادواخ ا ا

 مآ كرشلامدع نمل ص

5 
4 

7-0 

 | انأ اني لقيملا او نوكرمثملاوأ نودحوملا ىأ (نمالابق-أ نيةي رفلاىاف )اليلد هيلع بصني لوأ

 | مواونمآ نبذلا) هنمفاخ نأ قحام (نوماعت تنك نا) هسفنةيكزت نم ازارتحا متنأمأ
 هنعمهفتساا هع باوجلاب للا ن وأ هنمفانئتسا (نودتهم هو ن.الا مط كئلوأ مظب مهناسعااو بلي

  لاةفهسفن لاغيملانبأ اولاقو ةءاحصلا ىلع كلذ قش تا زنآلةنآلا نى وراملكرشلا:هه مظلابدارملاو

 . ميظعرظا كرشلا ناهللإب كرشنال ىنايهنبالن امقالاقاموهامنا نونظنام سيل مالسلاو د الصلا هيلع

 ةيصعملاليقو هب كارششالا قيدصتلا اذه طاخو مك-لا عناصاادوجوب قدص, نأ هب ناميالا سدلو

 نودتهم مهو هلوق ىلا ل يللا هيلع نجامافهلوق نمهموق ىلع ميهارب اهب جتحاامىىلاةراشا ( كلتد)

 - (هموقىلع) اهاياءانءاعوأا هيلا هاندشرأ (مهاربااهاذيت انتتي) هيلا ىفوجاحت أهلوق نموأ

 . مفر) هموقىلءةخ ميهارباهانبت [ىأ هلدب لعجن ا فوذ>مب وكالتربخ لعج ناانتجح قاعتم

 | ىف (مكحكبرنا) نيونتلاببوقعي ؤنويفوكلا ًارقو ما ار ءلاف (ءاشن نمتاجرد

 (انيد- 5 الكب وقعي و ق>سا هلانمهو و) هلودادءةساو هعفرب نملاح (ميلع) هضفخوهعفر

 ٍْ هنأ ثيح نم ميهارب | ىلع ةمعن ها ده دع مهاربا لبق نه (لبق ن٠ انيدهاحونو) امهنمالك ىأ

 ا مالسلاوةالصلا !هيلد مهاربال ريمضلا هش 1 نءد) دلولا ىلاىد_ءّر دلاولا فرمشو هوبأ

 ناكولف ميهارباةب رذنماسل اطولو سنود نالو بروأهنال مالسلا هيلعح ونل ليقو هيف مالك- ]|

 ا ل1 1251 نوروك نا اواهد- ءب ىتااو ةيآلا كات ىف نيدودعاا,نايبلا صتخا ميهاربال

 ىسوموف سول و) قحسانب ضيع طابسأ نم صوما نب بوبأ (بوي ًاوناملسو دواد) امون

 ظ اي ميهاربااشي زجامل ثم ءازج نيذسحملا ىزجنو ىأ (نينسحلا ىرجت كلذكو نورهو

 ا .نأىلءلياد ةاكا دقو مص ناوه (ىسعوى حو انركذد) مولا هالو رثكد

 ا ىنمعاصوصخ نايبلانوكيفح وندج سي ردا وهلبق (ساي ااو) تنياادالو ألوانتتةب رذلا

 1 تالاف نيلماكبلا (نيملاصلا نملك ) ىسوم أن وره طابسأ نموهل يقوى الا ةنآلا

  ًارقو بوطخأنب عسلاو» (عسيلاو ليعمساو) ىغبت.المم زرحتلاوىئبنياع نايتالاوهو
 هلوقىف دب زيلا ىلع لخدأ مم اللا هياعل خ دأى محم أ لعوهنيتءارقلا ىلعو عسيالاو ىفاسكلاو ةز+

 ل

 فمر

 اومهف ةباحصااناك اذا

 اذعلا نم مالا ن الا نم
 بسانإال ثيدحلاف اةاط»

 باذعلا نم نمالانال ماقللا

 كرمشلا مدع نمل صلال

 (+ل؛نامالاسباداوق)
 نامالاسل لاقيامل در

 ريدغ هبهطلخىأ رفكلاب

 نابفنصملاباجاف رودعتم

 سدل نهد ناالا نمدارملا

 هئمدارملا لب ماثلانامالا

 عئاصلا دوجوب قيدعتلا

 رفكلابهطلخرّوصتب اذهو

 نمؤي امو ىلاعت لاق امك

 قلعتمهلوق) ن 10

 كاتربخ لعج نأ اذتح<

 : 0 دافتسملا ريشأ ل ب وأتب لاحوأ ربخدعب ربخ ميها اربااهاندت آو اريخانتغو أديم كلت نوكسف )لا

 7 هيفسسلا ل عاو فنصااهرك ذامل ضرع فا ثكللا باص نأ لعاو كالت ربخ مهارب ااهانبت ”آناك الدبانتي لعج ناو كالت نم

 - هلوق) همكحف أدتبملا نعلدبلانال ًادتبملا مات لبق ربخخا رك ذمزل انتج حاقاعتمهموق ىلعناكو كل: نمالدب انتتع ناك اذاهنا
 الو ةب رذلا نه اجراخ طول بف طابسالا نم ناك ىتمنب ' سنوي نألوصالا عماج نع دعا (ااطولو سنوي نالو

 - (ةبآلاف نع اصوصخم نايبلانوكيف هلوق) بيلغتلا لبس ىلع ةب رذلا نمر_عجي نأ نكمأهعمرجاهو هب نمآو هسيخأ نبا ناك
 ١ ةيرذلاءايب ةيناثلاةبآلا فامن وكي نأ نك< الريد قت ةثاااذه ىلءهنالاناماسو دوادهلوقن هوهوةنب رذلا نايب ناييلا نم دارملاناىلوالا

 قخيالاكحونوأ ميهاربا
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 -سالاب ناحتحالاولاقتن الا ناف هلوق) ىرشخلا < :رصتقااذاولّزالا'هجولا ىلع راصتقالا

 )158( موزلانلف امتاطم كرما! نالطب ةيهولالا ف ءاكرسش موجننلا نوك نالطب

 انلعفو وأنوكيلولدت دل ىأ (نينقوا|ن .نوكياو) ةغلابلل هيفءاتااو كلاامظعأت وكلللاو
 فاطعليقو كلذلنايب و ىليصفت .(ىفراذ_هاق اك وك ىارليللاهي!ادنجاهخف) نوكيا كلذ

 نأدارأف يك اوكلا قماندالا نو د, هياوناك ٠ .وةودابأنافضا ارتعائ رن تال ذكو ميها ارب لاق ىلع

 همالظب هرتس ليال هيلع نجولال دّدسالاو رظنا| قب رط نها ىلا مه دشرب و مهماالض ىلع مهو

 هيكح لوقداس ىلع دةسملا ناف عذولا ليبس ىلع ىف راذههلودو ا ةرهذل ناك د يكوكلاو

 لوو هتقدا ص نامزهلاقا فاو لالد سالاورظنلاهج و ىلعو ًاداسفالا هيلع ركب مصخاةوتيأ '

 لاقتنالاناف مهتدابع نع الضف (نيلذآلا ه١ لاق ) باغ ىأ' (لفأ اماف) هغوأب ناوأ ٠

 اثدتبم (اغزابرمقاا ىأراهاذ) ةيهولالا فان, و ثودملاو ناكمالا ىضتفي راتسالاب باجتحالاو |

 هسفن رزوتسا (نيلاضاا موق: نمننوك الر ىف د, نأل لاق لفأاماف ىبراذهلا) عولطلا ف

 رمقلانأ !ىلع مطاهيبنتو هموقل اداشرا هقيفوتب , الأ هيلاىدةهمالهناف ى 3 كردف كر 6 ناعتساو

 (ىنراذهلاق ةغزا نموها اغار 4 ل:ةدوهفاطاه ذا نمنأو ةيهولالل ,الهلاحريغتلاْضيأ

 دلك هربك (ربك ًااذه) ثتدن انة ءبرللةنايصوربملا ريك ندلةراشالامس 0

 ةجاتحلاةئدحلا مارجالا نم (نوكرشتامم ءىر. ىلا موقايلاق تافأاماف) مصخلاةهشلاراهظاوا

 نمانأامو افينح ضرالاو تاومسلارطفىذلل ىهجوتهجوقا ) لاقف هلع تانكمملاهذده

 كركوك !'ىأردهنالو هتلالد ددءتالاقتن | ذيأدهنأ عم غوزبلان ود لوفالاب جتحااماو ( نيكرعشملا

 لاق ) ديحوتلا ىف هومصاخو(هموق هاو )لل الا لوا ناحل طسوىف هنودبعيىذلا

 نونلا فيفخ ماده ن ءفالخ صاع ناو عفانأر ةوىلاعتو هنادع سهتدنا هحوىف(هللاف ىفوجاحتأ

 رضتالاهنال تقوفف مك-_:ادوبعم فاخأ اال ىأ(هب نوكرشلام اع ًاالو)دي-ونىلا (ن ادهدقو)

 هأبا مهقي وختام اوحيلعلو اهنهج ند هوركع ىنبهدا نأ (ايشىف رءاشن نأ الا) عفن الواهسفنب

 الف اماعهب ا امى عام“ تسال الع هناك ا *لك ىف رعسو) هللا بأ د داع مدي يتوق ام

 حيحصلا نإب او زيمتف (نوركذتت الفأ ( اهتهجارم هورك ىف قدح نأهماع ىف نوكي نادعب

 نوفا الو) رسوذهب قاعتالو (متكرشأام فاح فدكو ( زحاعلاو رداقلاو د _سافلاو

 عئاصلاب ع ونصلإ كارشاهنال فول لكه نفاخ نأب قيةحودو (هللاب مك 0 منأ

 0 هك ارسثاب لزغي ملام (اناطلس مكياعهب لزعي مام) عفانلاراضلار داقلابزجاعلار و دقملا نيبةن وستو

 اهعئادب وامهيئاع ليقواهكحامو اهتيب وبر (ضرالاوتاومسلاتوكلم) ةيبون رلالئالد

 ملنعل كلا ف ىأ (ةعلابل,لوقز. ملا اولا انش اقوا كالو ارك ا مب و ا 35

 ىوالاف ه«ياعهمالسوهللاتاواص ل ياخلا ماقمبصنم دانيال اذه (لالدسالاو زاغنلاهجو ىلعوأ هلوق) اهترثكو توكل : م

 باجتحالان ال( ةيهولالا فاني رات 3
 . نم مزال. الل يقناف (نوكرسشت ام ءىرب ىتاىلاءتهلوق )همدق بج لالا نال ةيهولالل ملصيال ث داحاو ثداح ريغتلا اوري هت لاقتنالا»و

 بك اوكا نيدباع اوناك مهئالاما هنالطإ

 لطباذاو ريغال مانصالاو

 كرشلا لطب ءاكرشامهنوك

 هذ_ه زالاةاطم قافنالب

 ةرينلا ةفي رشلا مارجالا

 . ةيهول الامل ستملالل ةيلاعلا

 هل اوق) اطاهريدغ جلد

 ةهشل اراهظاوالال سا

 هنوكيلدتسا ىنعي( مدخلا

 هنا ىلعةرينلا ماوجالا ربك أ
 مصخلانارهاافلا ذاسرلا

 ةيبون رىعداك ثااوهو

 رك ذام ةطساوب نسمشلا
 ىأ( هتلالد ددعتل هلوق )

 ثو دلا ىلءلوذالا ةلالدل

 اهدحأ نيهجو نم

 لانلاو ءافحلاو 'راتنسالا
 ىلعل دي هلوفأ ثودح نا

 هنالهروهظفهغوزب ثودح

 لدغوزبلاوروهظاا لازاذا

 ناكول ذاهتودح ىلءهلاوز

 ثودحو لازاملاعدق5

 ثودح ىلع لادغوزبلا

 لكنا رك ذامل غزابلا

 اهمال هلوق) ثداح ريغتم'

 (عفنالواهسفنب رضت ال

 اقلطم عفنتالو رضنال لب

 هلناوهراضلاو مفانلا ناف
 الصتم لعجا ذاامأ ىلاهوركمًايش ىف رءاشين ؟فاخأن 5 ىنعملاو عطقمل ىن ::سأيشى رءاشبن ًأالاىلاعتهلوقفإ نع للعود دعو ل

 لاصتالا ىلع ءانثتسالا ىنعمو هللاةدارابلب «سفنبال نك من انو راضهوكرشاامنا نم هلاقامىلع ءانب وهف فندملا مالكم وهقمودأك
 كرشال ملدياملاقبال (اناطلم ميل ءهيلزخي ملام هلوق) 0 نماهوركمىف رةئيشنتتوالاتاقوالا نم ئث ىف نوكر شنامفاخأال

 00 بحال ل تسيل اي اء ءايشالان ا مولعملا نملوقنانال هيا داليا دهللاب صن ىلاةجاحال ٠
 0 تشلسي ابا



 لود_ءلاىقرسلاو لبق

 فاكللانا رهاظلا نع
 مسأ اذاف لسي ملام بئاغلاك
 ليقوهلوق) رضاحلاكراص

 ىلع فطعلاب بوصنم مول

 (هوقتافىفءاطاواتاوم لآ

 ْئد هردقي نإ ربدقتلا ىلع

 5 وبلا فام قاخ لوالا ىلعف

 اوقناىتاثلاىلعو ر وكذملا

 ىزاح قياءتاو هلاوهأ
 هلوق) ىازاخا داس دلك

 هياعلد قوذحع وأ

 هلوقو ىنعملاو ( ىقحلاب

 لوة#»موب قةحم قحاب

 نوكلعافوأ نوكيف نك

 لوم. ني حو ىنعم ىلع
 ريسفتلاذهإا قا هلوقل

 هوقنوك نإ رس
 شانأالب نوكيل العاف

 لوقينيحو لاقينأ هل

 ىأقملاهلوقنوكيف نك
 داربو قحلا هلو 1

 ىًألو.لابقلعتاملسوتلاب

 3 هب قلعنام نوكي
 هلوقإ نب وكلاب هثداراو
 اشكد نز و ىلع وهام ىلع ىأ هنزاوم ىلع لج ىمبتأ هنال هفرمص عنف ةفص ناك اذا ىأ (هنز ,اوم ىلء لج ىمحتأ هنال

 لب ىم عا سيل ىأ (خاتعنوأ هلوق) ةماعلا وه ىذلا هطر هدعفل لالةتسا ابهفر 2 مدعناال ةماعلا ةمدكلل فرحدنم ريغوه ىذلا

 ىمعالاف هرباظن دوجول 0 مجأ لعدبابرقالاو 0 لعفانزوىلءهنال نزولاو ,فصوالهفرد مد عنوكيف قةشمىب رع

 فاضملا فذ هدلع قلطأ ذاهوق)رك ذامم 0 هنزاوم ىلع لج ايمع ناك اذاامفال_اماعناك اذاهيف ١ فاكتلا مدعو

 - منك ذامىلع لصالا ىف افصونوكينألمةحدلا ه-يقو فاشكلا ىلءدازا.ماذه (لعهنا لعل دب وهواوق) نر آدباعلصالاو

 < ىلارظنهإءاف رثك ؟نوكي لعلاءا دن نأ مالا ةناغ معلاب صال ءادذلا نافلاعا(لاقيأك هب ىداني

 + فرحلاو»يذلا ءاننابىأ(توكعلملا عفرو ءاتلاىرت”ىرقو هلوق)ك هلالاطباو ديحوتلاىلاةياد_طايىلاةراش شا (هريصبن ريصبتلا

 1 ارواب ةمالعلا لقتنو ة ا 0 !فنا نكن اد 2 م

 حصيا ل. وأت نمانههدبال هنأ جاجزلا

 000 0 طلاىلاوا امقتسملا قير طلاهودهعنأ

)165( 
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 أ منلانمأ 8 لالضهادعامو هد>و (ئدطاوه) مالسالا وهىذلا (هللاىده نالق )انت ادل

 3 ا ملستلا كلذيان أ ىأ مالا ليلعتا ماللاو هللا ىده نا ىلع غطع لوقتلا ةل+ نم (نيللاعلابرا

 .مالساللىأ دا تطل (هوقتاوةالصلا اومبقأ نأو) ة دياز ىه ل_قوءابلا ىنعع ىهليقو

 ْآ . ىنأ نب نجرلادبعن أ ىور ةالصاا اوميقأن أو لسن نا ان سمأو لييقهنأكهعقوم ىلعوأ ةالصلا ةماقالو

 . ةباجالوقلا اذهم ملسو هيلع للا ىلص لوسرلا ىمأ ناك !ذهىلعوتازيف ناثوالاةدابعىلاهابأاع درك

 0 هيلاىذلا وهو) امهند ناكىذلا داحذال ارايظاو هأشلاهظعت ه دع ىلاعت هللاىىذر قيدصلا:نع

  ةمكحلاو ىلا اماف (قحلاب ضرالاو تاوهسلا قلخ ىلا وهو) ةمايقلا موي .(نؤرش<
 3 | امك لوقو قا هلوقى أ ريم |اهيفمدق ةيمساةاج (قحلاهلوق نوك.يف نك لوقدمودو)

 عون لدبقو تانئاكلا ىف دفان قا هلوقو نيضرالاوتاومسلل قلاخلااهنأ ىنعملاو ةعجلا موب لالا

 ٠ 5 أدت محلا هلوقو قلاب هيلاعلدفوذحم وأ هوقتاوىف ءاطاوأ تاومسلا ىلع فطعلاب بوصنم

 1  نّوكنيح هندارملاو نوكيف نك هئاضقاىأ ق+لاهلوفا لو. ني>و ىنعمىلعنوكلعءافوأ ربخو

 | مع كللاهلو ) اهءايداو تاومالا رشح نب وكلا نوكيف ةمايقلا موقت نب> وأ اهثد< و ءايش الا

 | (ةداهشلاوبيغلارلع) راهقلادحاولاهلل مويلا كلما نا ىلاءتوهناحبسهلوةك (.روصلا ىف -

 | ( رزآ هيأل مهاربالاق ذاو) ةناالإل ةك- اذفلاك ( ريبخلا مك-للا وهو) بيغلالاعوه ىأ

 | ليقو بوقعي ولءئارساك هلناماعام*ىل ةذ حراتهمساناذع را اودا' بنتك ىفو هيبالن اي فطع

 قلو ةيزاوم ىلع لج ىب -- اهنال هفرص مذملعلو عورتا خيشلاهان زعم فدصورز اد رانإعلا

 5 بقلفهدبعي مص مسا ل قو اش ورب اهك لءاف ىلع ىم معأ لع هنابر ةالاوار َزَولاَوأ رزالا نق دسم

 || هدعبام هرمسف»_رمضم لعفب هدصنو مكصل| هب دارا ال يقو فاضملا ف ذحن هياعاطأوأ هتدابع موزالهب

 0 ارزا 1 *ىرقهناهياعلدد و ارب رقتواريسفت (ةطل امانصأ ذخشتأ 0 لاقمث رز دعت ىأ

 ا رع عدنا ىلعلدب وهو ءادفلا ىلع مخ ذلاب بوقعيأرق 3و م د مساوهراهرسكو رزآ ةز مم ةةبامانصأ

 || (مهارباىر كلذكو) ةلالضاا رهاظ (نيبم) قحلاّنع (لالضف كموقو كارأفا١)

 | طهانعمو توكل مورو داتا هر ىرقو تتش رات هر هرمصبن ريصرتتا |ذاك ل ثمو

 ل

1 
0 

2 
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 ١0 اتت فاح
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 نم 55
 لئالد

 اد هلوق) ة ارثكنإ اخ اردنو



 نأدعب (ىرك ذلاد_هبدعقتالف) دي دشتلاب كذيسب صاعنا ًارقو ىنهنلا ىسنت ىتَح ةليسوسوب

 عضوي اوماظ مهنأ ىلع ةلالدرمضلا عضومرهاظلا عضوفمهعمىأ (نيملاظلا موقلاعم) هركذت |[
 نيقتملا مزأبإ :أمو (نوقتي نبذلا .ىلعامو) ماظهتسالاو قيدصتلا عضوم ءازمسالاو بي ذكستلا . 2

 هضاع نوبساح امعيش (ئث ند مهماسد نم) مهنوسلاع نيذلا مطاوقأو مطاسعأ |حابق نم

 ٌتابقلان مهريغو ضوالا نع ,هوعنع و ىرك ذ مهورك ذينأ مهبلع نكلو (ىرك ذنكلو)

 (نوقتي مهلعا) تابثالاىفدازنال نمنالو كللذل ئثىلءالوهابأب موباسح نمنال ئيث نمل ىلع

 نوتبش مهلعل ىنعلاو نوقتي نيذا| ريمضاانوك نأ لمتح و مهتءاسلةهاركو ًاءايرح كلذ نوبت
 نأمطت فم نآرقلاباؤزهتسالكموقنانكنئلاولاق نيءاسملا نأىور مهتسلاجمم لثنالو مهاوقتىلع
 00 (اوطوابعل مهنيداوذختا نيٍذلارذو) تازنف فوطنو مارا دجدملاف ساخن
 بئاوسلاورئا>عبلا مب رحتو مانصالاة دابعك الجو الجاع عفن مهياع دوعبالا اوني دنو ىنهشتلا ىلع

 مه6تدابع تاقيم لعج ىذلا مه ديعاواعجوأ هباور خس ثيحاوطو امعلهوفلكى ذلا مهني داو ذختاوأ

 ىلاءتهلوقكمطادب دهتنوكين زوج و مطاوقأو مطاعفابلابتالو مهنع ضرعأ ىنعملاوبعاووطنامز

 ضرعءتلاك رثو منع فكلاب مالا ىلع ولج فدا !ةن اباخوسذم هلعج نمواد محو تقلخ نمويفرذ

 سفن لست نأ) نارقااب ىأ (هبرك ذو) ثعبلا اوركنأ 1 لي مه6ترغو) مط م

 دسأهنمو عملا لسيلاو لاسبالا لصأو اهامجءوسب نهرتو كالطا ىلإ لست نأ ةفاغ (تبسك امي

 مارح ىأ كيلع لس اذهو هنرق نم هعانتمال عاحمشلا لسادلاو هنمتافنال هت رقنال لدا

 لكدفت ناو (لدع لك لدعت ناو) باذعلا اهناع عفدي ( ميفشالو ىو هللا نود نم اهط سيل)

 (اهنم نخؤيال) ةب رددملا ىلع بصن لكو ءادفلاانههو ىدفملالداعناهمنال ةيدفلالدعلاوءادف

 اريثمط) ةغئازلا مهدّئاقعو ةحيبقلا مهام أببسب باذعاا ىلإ ايا ىأ 0 9 3

 قرح رحش ىلغم ءام ني مهىبعملاو كلذل ليصفةوديك 3 (نورفكياوناك املا باذعو مج

 (هللاانادهذادعب ) َِك هلا ىلا جرو (انباقعأ ىلعدرتو) انر.ضوانعفن ىبعردقبالام (انرخالو

 هماهمللا ف نجلاةدّمم هبت بهذ ىذلاك (نيطايشلا هتوهتساىذلاك ) .مالسالا انقزرو هنمانذقاف
 لالا ىلعيصنلا فاكسلا لو ةلام فاابهاو هتساةزج أر قو ب هذاذااب ود ىوهم ىوه نم لاعفتسا
 ضرالاف) ةتوهتسا ىذلادرلثمادرىأ ردكملا ىلعوأ هتوهتساىذلانيومشم ىّأدرن لعاف نم

 ىلا (ىدطاىلا هنوعدب) ةقفرىومتسلااذط (بامسأ#ل) قي رطلا نعالاضاريدعتم ( ناريح

 ( قنا -(هاظر“ قير

 غي , 7

 ىفءددسل ننال تا ريا نس ل يت ايا احس 0000 1 ديم ناروكف 0 تكف 2

 ايف ه ةاهساكيا كلو

 فتس ىلإ

زوجالو ىرك ذمهيلع نك-او ىلع عفرلاو ردم ىلع بصنلال متح وهواهتهارك اورهظي و
 هفطع

 ٠ اولسب أن يذلا كئاوأ) هب ىدفللاهنافلدعاهتمذ ويالوهلوق فالح هريمض ىلا الاهنم ىلا دن م لعفلا

 فوطعملاىف ةرثءدادور ةلاف كار نا :سالاقر عد رم لعد رف فاطعاذاهنال قازاتفتل!ةمالءاالاق أ را سا ةوث) 1

 نك-اولجر موقلا أداه ع نسرااكا ناكل :و ًأةعجلا موي ىنءاجام لوقت لامعتسالا سنبل فوطعملا ىف ريتعت ةيلعرك ذل ىفقباسلا هيلع 1

 مهغي ا يي ملا كلذ نم ىع نوكتوبوكرلاةؤضي رادلا فر ةعجلا موب ىفةأرملا# ى < نوك نا مزلبة أ صا 2

 هنابدسلالوقأب رعلارب- .غنمنوكت نا 00197 دءببال هنافآ أسما ن كلوب رعلا نم لجر ىف ءاجام فالك هاوس مالكلان م 2

 مدقتامنارك ذاممم-هفي

 لدم ىف هيلع فوطعملا ىلع

 لجربرعلا نم ىفءاجام
 برعلا نه ىناحلا نوكوهو

 لجرال نكل ررقم سعأ
 اذاام فال ةأسمالب
 ئثىلعالو هلو-ق) أ

 نا حضصيال ىأ (كلذل

 ٌئث ظفل ىلعافوطعم نوكأ

 رك دىذلا روذحملا لم

 ىف دازنال نمنالو هلو)

 نكد نا ىنعي (تايثالا

 ىرك ذناكولف تدثم ىركذ

 ناكل ئش اظغل ىلءافوطعم

 0 أهيلعادراو نم

 ىرك ذ نم نكاوريدقتلا
 انههودلوق) رك ذام مزليف
 ةرياغم ىلعلد (عادفلا

 نوكننابءادغلاو ةيدقلا

 نع اضوعلءجامةيدفلا

 لعج هناف موصلا ب دقك ئش

 ءادفلا امأو هنع اضوع

 لاق نكل ردصم و.هف

 3 دفلا حاحصلا تبحاص

 ىلاال هلوق) د-او ءادفلاو

 ريمضىلاالىأ (هريمض
 انهه لدعلا نال لد_ءلا

 1 لا. الف ردصملا ىعع
 قالع هلل ان ؤيدانسا

 لدعاهنم دخ وبال هلوق

 در ل ةمادرى ًاردصملا ىلعو ًاهلوق)هب ىدتفملاذوخ املا لدعلا نال

 لوقتن كلو ك ارم 1! ىلا عجروهلوقب هرسفإذأو ىلوالاةل الا ىلإ عوج ماتم درلا تاهيفو فاثكلا ىلعدراذه (اىذلا

 مهدذع نم عجارلاناف م ردع رن يطابغلا هتوهمساىذلا عوجرهانعملاقي نأ ى؟؟ ونيطايشلا هتوهتساىذلا ع وجر ىن-عمام :
0 
8 

 ناربسصح ضرالا ىف نيطايشلا هنوهتساىذلا عفدكىن ءلاو عفدلا ىنعبانههدرلا لاقي نأ ىلوالاو لةعلالالتخاوةربحلاهياع باغن



 0 يمت ىنعمو ماللا عفن وكن ىتح كرا أ.مأدب متهطقىذلا ىطاعن ل جال لا كالذ نش ىف ىنعمو هيف ف ريمضلا'مج سم
 ىف ةمكحلاىأ (1اهيف ةمكحلاو هلوق) ىخقيلرنأتللا راهنلا ف كدعبي مث مدقتملاراهنلاب متحرجام لعيدب| ف نضملاهرك ذام
 1 |فاكملانالامعالا ةظفحلا
 ىلع هريغ علطي نابتكلا

 مهياعدهشي ىتح لامجالا

 ب.ال (هيفهريغل كحال
 ةقيةللاب سالو رهاظلا

 مناودناف ايندلا فالح

 هريغةقيقحلا ف5 اح نكد
 ر_هاظلا ب سحن نكلاومف

 9 اوهلوق)ةددعتم ماكح

 ىا ا ن 100 عضو

 متالاقينا ماقملاا ذه

 هناىلع ءانب نوركسثتال

 كك كريشلاعضوف دوعءوملاوه

 ةلالد ركشلا مدع عضوم

 مدع ةورك ذام ىلع

 مد_عىل_ءقلالد» كمل

 هللركشةدابعلانالهندابع

 تايثا' ىلا ضرعت 8
 وهامهياع :رداقتلا ريصح

 نالةنسلا لهأدنع قملا

 ام ىلع ىلاعت هنر دق درج

 فيوختلاف فاكرك ذ

 نام رث ذامىلاةجاحالو

 ح رص ىنازاةفتلا ةمالعلا

 رومالا ىل_عةردقلان اب

 هلداريغل تسل ةروكذ ىلا
 ةئسلا لهأ ىهذم ىلع

 ذاءافخ هيف لوقأ ةلزتعملاو

 نابن ولوقي ةلزتعملالءل

 ًادتبماباذعىأ 2 أىأفوفنم هلوق) يلا ا :ةلاوه ضعب سأب ضعبةففاذا

)095( 

 .كعج ص هيلا مبمطاعأ ىلع مم زو قوملاثعبلاهب رمضوهامسىذلا لجالا ىىذقيا راهنلاب ماثآلا

 مكيلعلسرب و هدايع قوف رهاقلا وهو) ءاز رحلاب نولمعت منكام 4 0

 | |١ اهاكسلانأ هيف ةمكحلاو نوبناكلا م اركملا مهو ملاعأ ظفحت ةكئالم (ةظفح
 اذادنعلانأو ىداعملا ع نعرجزأ ناكداهشالا سؤر ىلع ضرعنو هيلع بتكت هلامعأ نأ لع

 ىتح) هياع نيعلطملا همدخ نم هماشةحا هنم مشتح /هرتسو هوفعىبعدمتعاو هدي_سفاطاب قو

 مهو) ةلاممفلالابهافوت 5 .ز جار قو هناوعأوتوملا كلم (انل_سر هيتفوت توملا ةدحأ ءاج اذا

 . ناصقنوأ ةدايزب مظدحام نوزواجال ىنع ماو فيفخلابةئىرقو ريخأتل او ىتاوتلاب (نوطرغال

 | ىنا لدعلا (قحلا) مهىمأ ىلوتإ ىذلا (مهالوم) هبازحو همكح ىلا (هللا ىلا ادذرم)

 ٍ . عرسأوهو) هيفهريغل ِ >ال دموي (محلاهلالأ 0 حملا ىلع ب سصئلابتئرقو قملابالا كحال

 : ل[ نسلل) باس> نعباس> هلةشيالةاش بلخرا دقمىف قئالا ساحب (نيبساحلا

 "اناا لطباو ب اشاق دشلل ةماظلاتريعتسا امهدئادش نه ) رحيبلاو ربلاتاماظ

 5 روقعي أ رقو رحبلا ف قرغلاو ريلاىف فساللا ع ندوا كك اوكوذموبو لظم موب ديدشلا مويلل ليقف

 ' امان ]9 ادلعاوأ نب رسمو نيالعم (ةيفخو اعرمضت هنوعدن ) داو ىنعملاو 0

 ) نم م نئوكنله ذه نم انتيجن أنأل) ةفيخ ىرقورسكلابةيفخو فارعالا قو اذه رك وبأ أرق

  هلوق قفاويلااجأ نأل نويفوكلاأر ةوانتمحن أ نئل نولوةتىأ لوقلا ةدارا ىلع (نب ركساتلا

 :هو نويفوكلاهددش (اهنمكدجنيةلالق) ةماظلاىلاةراشاهذهوهنوعدت
 < مضوامماو دهعلاب نوؤونالو كرشلاىل نودوعت ( نوكرشن من هه اهاوس اوسومغ (برك ل كنسو)

 / هدرعي لهن "اة لاغتو هناحبسةلل|ةدامع ىف ك ريشا نم نا لعامل نوركشال عضوم نوكرشت

 000 ون موقب لعفاك ( مف وف نماباذع يلع عبي, نأ ىلع داغر مار

 | اا أمكةوف نمليقو نوراقب فسنو نوعر ةقرغأك( ملجرأتحن نموأ) ليفلا

 ١ - ىتشءاوهأىلع نيب زحتماقرف (اعيش) ع- طاخب ( كسبلا وأ) ةديبعو ؟تافس <لجرأ تحت نمو

 افق ماع نعاهنمئ ةتوفدال مطاعأ ىلاعتهللا لعام هنا ىلا ةراش ثادهيفو
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 لاق -:.لاتقلا بشذيف

 ا ىدباطتضفن تستلااذاىتح 4 ةيبتكب اهتسل ةيدتكو

 1 ١ اضولاو دعولاب (تايآلا فرصن فيكر 7 000 لئاشإ (ضعب سأب مكضعب قاذب د)

 1  قدصااوأ ةلاحال عقاولا (قحلاو هو) نآرقلاب وأب اذعلابىأ (كموقهب بذكو نوهت: :مهاعل)

 | رذنمان 00 : زاحاو أبي دكتلا نم معنمأف م سعأ ىلا لكو ظيفح (ليكوب يلع تسل لق)

 | رارقتسا تقو ( رةتسم) هنداعيالاوأ بان ءااباما هندي رب ريخ (أبن لكدا) ظرفحلا هللاو

 :  (اذناي'ف نوضوحب نيذلا تب ًاراذاو) ةرخآلاو ايندلا ىف هعوقودنع (نوءعتفوسو) عوقوو

 ا 0 م 0 و 0 3 0 اين 0 1 داب

 هدسوسوب

 "ىاثلا ىلارظنلابىفاثااوباذعلاوهولوالاريسفتلا ىلارظنلابلوالاف (قدصلاوأ ةلاحال مقاولا قملاوهوهلوق) مهببسب دأكرباك نم 7

 هياعتقولاردقي و اردصمنوكينأ لمتحو نامزلا مسا ىنعع رقتسملانوك,ن أل متحي ( رارقتسا تقوملوق) نآرقلاوهو



5 

 اريدسو ىل رثفرعم لجأ نمةشب ىلع فوكن ا ىنعب ريخاقلعتم ىفر نم نوكين لالا هجولانا ىنعي (ةفص نوكي نأ زوجيو هلوف)
 ىدنعامىلاعتهلوقو در دقتب ةن دن نمةيلاحةلج (1 اهب مت ذكر ىلاعتهلوق) ىف رنمةنثاك ةندب ىلع ىنعملا ناك ةنيبا ةفص ناك اذاو ْ

 نولجمتسنامىدنعنأوللق كشدرك) زئاج عضوملا|ذهىف هكرتوفطعلان ا ةدعاقلا نال فطءلا كرتوىل رناثربخ هب نولجتستام

 6 3 7 ا 0 مهمالسا ىلع 1 0 هص 0 06 و ىني مالا ىضقل هب هب

 ا هللا لص نوكي 72.

 ١ اومادام,همالسالابلاط

 ةدارا ىفانالاذهوءامحأ

 هللا ىلص هن“ كف مهك دله

 ماي امابلاط لس و هيلع

 لصدوتملا هنا ىنعملاوهلوق)

 ةنديلةفص نوك؟نأز وج و هاوسدوبعمال هن أو هتفرعم نم (ىنرنمإ اهمعياموأةيلقعلا جخلاوأ

 ىدنعام) ىتملارابتعابةنييللوأ هدا كرا 1 هب متبذك ىأىب راريمضلا (ه.مذكو)

 باذعبانتئاوأءامسلا ع نمةراانيلعر طمأف مهوب هوجختساىذأاباذعلا ني (هبنولوكتسنام

 عنصي وأ قماءاضقلا ىأ (قلاو ذقب) هريخأتو باذعلا ل يجتف (هللالا ك- ملانا) ملأ

 ماكي لصفلاءاضقلا لصأو ربخأتو ليجتت نم ىضقبامف ايعنصاذا ودل دك تود هريدب وقملا

 ار ستر ل ار ارقو لطابلا مينمدب ”اكف مذملا كلا لصأو مالا

 ىتنكمو قردقىف ىأ (ىددنع نآوالق ) نيضاقلا (نياصافلا ريخوهو) ربفخلا صق
 كف (ك ]|تاسعملالا

 1 3 0 2 1 ىبرل ابضغال_جاع - اهال (مس وىنيب ىمالاىضقل ) باذعلانم (ه.نولجتسنامإ)

 نا" لسرلازاج ا ليبق نم || تياىلا مالا نكتلو لاقدنأك كاردتسالا ىتعمف (نيماطلاب لعأ ّساو) 5ك ذيب و ىديام مطقتاو
 هدر 0 ل بيغأ| 'اقمهدنعو :ملهع نأىنش نع و نخؤي نأ ىنش نع ًاوهو ىعتوهناحسبس

 هلا صولا نلتسم لاا 6 0 0
 5 : عجوهىذلا حئافملا ن م راعتسمتاسغملاىلا هب لدوتياموأ نزل اوهو ميل حتفب حئتفم عجت هنئازخ

 موب وهام لمعتساف اهم هماع طيحلا تابيغملا ىلا لصوتملاهنأ ىنعملاو حيتافمئرقهنأهدب وِ و خاتفلا وهو مياارسكي حتفم

 0 كوالا || 2 ع ّ ملا نماهريخأ:واهليجتىفامو اهماقوأ لعيف ( وهالااهماعيالا)
 مهنا ىنازاتفتلاةمالعلا رااىفام 7-3 اهعوقو لس 8 م ا ا 0 دشمهب تقلعتو

 هري_غب نوكدق هيشتلا تاماظ ىف ةيحال 0 تايئزحلابهماعةطاحاىف ةغلابم ايديال رو نم طقسنام 5 هنتاييغملاب

 بكرلا عم ىاوهد# هلوقك ءانئدسالا نمل دب (ن تاك والا) هلوقوةقر دىلعت افوطعم (سايالو طر لو شراا

 نافتيبلاهدعصم نيناعلا حوللاهبدي رأنا لاهشالالدب وأ ىلاءتوهناحبسةللا لسع نيبملا باكا نأ ىلع لكس !الديلرالا

 راخالل عوضوم بكرا ىذلاوهو) نيممباتك ىنالا ريخلاو ءادتبالا ىل_ءاعفروأةقرو لح ىلع فلعلل مؤرلابت رق 5و

 راهظا هنم دو_قملاو | لاوزفف ةكراشملا نمامهنيامل مونللتوملا نمىفوتلا ريعتساك<.قارب و هيف كميني (ليللاب# افوتي

 هلوق) رس>تلاونزحتلا || ليالاصخ هيف ميك (رابلاب منح رجام لعيو) هما ئشلا ضيقوإ صأ ناف زيِْعْلاَو ساسحالا

 ىلاعت هنا ىلع ليلدهيفو || فوتلل احيشرت ثعبلا قلطأ مكظقوب ( كشعب مث ) داتعملا ىلع اب رجب سكتاب راهنلاو مونلاب

 لاش بيغلاناف (جلا || هيلا ) ايندلاف هلىملاه جرش آظقيتملا غابيل (ىمسم لجأ ىضقيل ) راهنلاف_(يف)
 ةرفكللباطخ ةبآلال يقو هياعةازاجلاب (نولمعت مح 5 امهكتيش دم ) تولإب (مكهج ع

 ىلع علطم ىلاعتو هناحبسهنأو راهنلإب مثلا ن 0 لبللاب فيحلاكن وقلم نأ اىنعملاو .

 بسكو ليللاب مونلا نم مراعأ هب متعطق ىذلا كلذ ن كلذ نأش ىف روبقلا نم ملعب مكلامعأ

 قدجوت ل ىتلا ءامشالل

 لزالاىف لعاذاف' جراخلا

 هماعتد دجوب املك 1

 باتكىفالاىلاعتهلوق ىنعمو»و هماعىالاهانعمناف اهماعي الا ىلاعت هل وقوه (لوالاءانثت-الا نمل ديهلوق) اهعوقو لَك ءايشالاب :

 هلوق) ةللا ىف ضيقدنال مرذالازاج لمعتساهنا لاقي لب توملا نم ةراعتسالاىلاةجاح الف رك ذام ىفوتلا لصأ ناك اذا (همامت
 متالم م هنالا-ي شرت توملادعب ءايحالا ةقيقح ا فوهىذلا ثعبااناكمونلل توملا نم قوتلاريعتسا|ل (ةطلاحيشرتللثعبلاقلطأ

 راهظالفاكتلا اذه (مرامعأهب متءاطق ىذلا كلذنأشف هلوق) توملانه ةراعتسالارابتعال اببسناك اذه لعلو هنمراعتسملا



 ٠ : ةدزمأ مىلاعت هلاعفأ نال قيقحلا هانعم انهه س دل ليلعتلا ليقناف (ليلعثللوأ ةبقاغلل ماللاو هلوف)

 ١ 01| يتتربتما نق رابسعالاب ةفلتتم مزال انلق ديدرتلا جوالف ةبقاعلا مالةقيقحلا ف نوكيف تئرتلا دزجوهو ئزاجملا هانعع
 1 ' قاعتمهنارهاطلا( اذ ذخ ىنعم نمنضتم انف نا ىلع هلوقإ) ةبقاعلل تناك ريتعيل ناو ليلعتلل ماللا تناك ليلعتلاب

 بجوبو ناينعملاالك

 ناروك د لاريمضلارابتعا

 الا لصحالر وك ذم الوقلا

 مهفصوهلوق )لوذخملا نم

 عابتاون ارقلا,نامالاب
 عابناب فصولا (ججلا

 فصولا نم م-هفي جحا
 هنال نآرقااب ناعالاب

 عابتا دععبالا نوكيال

 وهو هبنناعالا تبجوملا

 لمع نمىأهلوق) جلا

 نأكل (االهاج ايئذ

 ةقيقح الهاج ناك اذالوقت

 دسافل اوراضا ا نمةعبتيام
 هنا لعولذا بن ذهنا 7

 ناضل نوةعشا
 بئذملا يملا ذاق سافلاو

 ذاابن ذ هنعهرودص نكمل

 لهاجلا ذا هيد خاؤيال

 ةب وتلا ىلا ةجاحالفروذعم
 ةئوتلا ناطر ل
 فذلا نع نوكتاما

 اميىاثلا هجولا ىلوالاف
 لاقيبنا هحم_ضونو هلاق

 منم ل عف نم نا دايما

 بنذينا مسلط ا

 هببسب ىأ ةلاهجب استلم
 اذك لمعنا لع نم نال

 نعواحالف هل_ءفو بند
 نءلاقي وأ هفسوةلاهج

 0 ١ هناي علا ق يل ذىآاوسل ع

 0 يو نسا تايآلالصفن كلذكو ىلا لوقا ة ىلع اقوم نيتدتاونوكي 0 5

 ريصقتلاب 1_خاؤم

01 
 || نيدلارمأى ضعبب مهضعب يلب ىانتفاين دل ارومأ ف سانلا لاوح ف التخاوهونتفلا كللذ لثمو
 || نم مهبلعةللانم ءالؤهأ اولوقيل) ناميالا ىلا قيسلاب شي رقفارسث أ ىلع ءافعضلءالؤهانمد قف

 || مهوءاسؤرلاو رباك الا نو انت ودمهدعسيال قيفوتلاو ةبادطاب مهماعةللا منأ نمءالؤهأ ىأ (انب ٠

 || مهوقكريملاىلاقيسلاو قحلاةباصايمهننب نم ءالؤه صخ نأل راك_:اوهو“ ءافعضلاو نيكاسملا
 0 لعأب هللا سيلا ) رانلذ> ىنعم نمضتمانتف نأ ىلع ليلعنللوأ ةبقاعلل ماللاو هيلاانوةبساماريخ ناكو ل

 || نيذلا كءاج اذاو) هل ذ يف هنم عقبال نع و هقفويفر كشلاو ناالاه نم عقب نع نب لا

 نوعدي نبذلامه نونمؤي نبذلا (ةجرلاهسفن لعب ربتك ىيلع مالسلقف انناي ابنونمْؤي
 ًاديينإب ه ساو ةدابعلا ىلعةبظاوماب مهفصوأم دعب جلا عابتاو نارقلاب ناممالاب مهو مهب ر

 1 مهدرط نع ىبهلادعب راع ياماما هي ىو و مويل| ىلاعتهللا مالس غلبي وأ ماستلاب

 لذبالو زعيو درطيالوبرقينأىغبني كلذكن اك نمو لمعلاو )علا ىتايضفل ن ا
 اولاقف مسوهيلعهنلا ىلص ىنلاىاؤاجاموقن ا ليقوةرنآلا فة .رااواين دلا ىف ةمالسلابةللا نمرمشد, و
 ريسفتب فانثتسا (اوسك ملمع نمهنأ) ت تازنفاوفرصناف اب ايش مدر فاق ل انو دادس

 ىأ لالا عضوم ىف (ةلاهجب) اهنملدبلا ىلع حتفلاببوقعي و مصاعو صاعنباو مفانأرق دو ةجرلا

 ناف ةلاهملالعفب استلموأ هيلا اراشأامف ةرمعك دسافملاو راضملا نمهعبتب امةقيقح الهاجابن ذ لمع نم

 ءوسلاوأ لمعلا دعب (هدعب نمبات# ) لهل اوهفسلا له أل اعفأ نم راس لا :را
 مفانريغلّؤالا تف نم هحتف (ميحرروفغهناف) هيلادوعيال نأ ىلعمزع ءلاو كرادتلاب ( حلصأو)

 لصفن) حضاولاليصفتلا كلذ لثمو (كلذكو) هنارفغ»إفوأهىمأف ىأريخوأ !دةيمرامضا ىلع

 ليبس نيبتسيلو) نيباوالاو مهنمنب رصملا نيمرملاو نيعيطملاةفص ىف نآرقلاتانآىأ (تايآلا
 ١ ام مهنم الكل ماعتف مهليبس داي حضوتسنلو ىنعم ىلع ليبسلابصنو ءاتلاب مفانأر ق (نيمرج ا

 ىلعهعفرب مصاع نع صفو بوقعي و هرعوبأو صاع ناو ريثك نباو ليصفتلا اذهانلصفهل قع

 فطعي نأ زوجب وأ ثني ورك ذيهناف ليكيسلا كل ذب ىلع عفرلاو ءامااب نوقانلاو مهليبس نيبو ىنعم

 ُ | صاع توجز وتفرص (تيمهنفالق) نييتسلو قحلار يظيأ تايآلا لصفن ىأ ةردقمةإء ىلع

 نع (هللانود نمنوعدنن يذلا دبع أن أ) ديحوتلا سعأ ىف تايآلا نم ىلع لزنأو ةلدالا نمى

ومستىأةطا امنوعدئاموأ هللا نود نمنودبعتامةدابع
هم (.ك ءاوهأ عب اأاللق ) اهن

 ٠ ا

 نآر مالضأ ادمن ادب ومط لاهجتتساو مهتعب اتم نع عانتمالا ةاعو ىسهنال بجوملا ىلا ةراشأو مهعامطا

 1 ىأ 000 ل تا هيبنتو ىدهب سدو 5

 الام نيبامدعب ا لع هيدنت ني ىلعفالق) كيذك مهعأب ضي رعتهيفو مهدادع

 ىنولاو نآرقلااهبدارملاليقو لطايلا نم قا ل صفت ىنلاةحضاولاةلالدلا ةنيبلاو هعابتاز وجي

 2 هنال

 نو و شار شالا للا ننح



 5 7 1*١ ذ 0 0 ز 020 زةز ةز

 ءايحالا صاوخ نم سدل سمانإ.ىلازاتفتااةمالعلا هيف ] ٠

 اا

 وألمعلاف نوط :رفملانودمؤلام_ه 06 رىلااو رشح نأ نوفا نيذلا) ىلا جوال ربمكلا

 شفان نكلرك ذا رعشموهفدإ هب وهب اج نم ةاقالماو سملانأ ىلع لدن باذعلا ىلا سملاةبس ذا (مهباالوص رات ا
 0 او ريغ نم نيمس+لا قالتوهام اورك ذام مزاب ىتح

 رعس 0 م ل (تايصوتلا نك ردن ير زا ا

 ١ )١/4( ىودجريبك هيف كك فك ةيهولالا

 م 0 نع مهجو رش بيست( وقسفياوناك 75

 دور لوكا هلج نوي لذ هيلع بصنب لو ىلا حب لان (تيغلا رعالو) هقزر نازتوا هتارودقم

 ىوامالاعبت أنا) ه لعن و ردقبام ىلءر دقأوأ ل الملا سذج نم ىأ (كلمىنا 0 الوقأ

 ءاوتد مه داعتسال | رعت دالك ع ىتلاةوبنلا ىداوةيكللملاوةيهولالا ىوعد نعأربت ( ىلا

 ماعلاو لها اوأ ىد: جملاو لاضال لثم (ريصبلاو ىمحالا ىوتسي لهلق) ءاعدم ابق لك يدل

 0 اودتهنو (ند ركسفتتالفأ) 2200 ةيكلملاو ةيهولالاك لّيحتسملا عدم

 (هبرذ 9 هع صيخال امبجولاعابتانأ اوماعتفوأ ل-طابلاو قحلا ءاعدانيداو زيمتف

 نيغراةلا نودو-هيف حن راذنالاناف هيفاددرتموأهب ارقمارفاكوأ ناك انمؤمر.ة>لل نوزوجلا

 وه فّولاناف اورشح : نملاخلا عضومىف ( عيفشالو ىلو هنود نم مط سبل ) هتلاح ساب نيمزادلا

 ةاد_غلاب مهر نوءعدب نيذلا درطن الو) اوقس ىك (نوقتي مهلعا) ةلاط اه ذه ىلع رشحلا

 ةيضرت مهدر طال ن أو مهد رقنو نيقتملا مارك انو لع اوقتيل نيةتااريغراذنإبه م امدعب (ىثثعلاو

 ناماسو بابو بيهدو رامععنيماسملاءار ةف نوني دبعالا الؤه تدر طول اولاق هنأ ىور شي رمل

 رن أىورو منلاق كاتم ذا امنع مهفافاولاق نينمؤاادراطبان'املاقف كانثداحو كيلاانساج

 هفنعئىلا ندر ل ال نوري_صياذام ىلا رظنن ىت- تلعؤولهللاق هنعةللاىذر

 انهةودغلاب صاع نئاأ ارقورمصعلاوحبصلا اانالص ل يقو ماودلا ىشعلاوةادغل اركذب دارم لاو تلزنف بتكيل

 صالخ الاب ءاعدلا دق هيف نيصاخ مهم رنوعدب ى أن وعدي نملاح(ههجو نودي ري) فهكتلا فو

 كيلعام)مهداعبا ىفانيو مهمارك اى غتقيد ب اراعشاهيلع ىلا بنر ومالا كالمدنأ | ىلعاهمشت ٠

 دنع مهما "0 ا ع ث نم موماع كباس نمامو عيش تنس اح

 مهنطاوب رابعا كيلع سلوأ اونماول مهناعاف اعمط مطاؤس مهدرطت نمناسعا نم مظعأ لبا

 مهنيدىفاونعطو نوكرشملاهرك ذاك ىض صربغ نطابمط ناكن اونيقتملا ةريساومدن!لمهصالخاو
 مهقزرباسح نمكيلعامليقو مهملا كاد عنتر ال كيلعكب اسح نأ كيلامهادعتيال مويلعمهباسف

 مهناعاك مهم ىتح كباسح مهالو مهءاسك ذخاؤتال ىنعملاو نيكزشللربمضا!لبقو مهرقف نمىأ

 (نيملاظلا نمزوكتف ) ىنا|باوجوهو مهدعبتف (مهدرطتف) هيفاعمط نينمؤملادرطت ثيح
 (ضعبب مهضعل اند كال دكو) رظ هقو بيسذل اهجو ىلعمهدرظتف ىلعهفطعزو< و ىهنا!باوج

 ا 0 ذا

 ىوالاو رك ذام هنأشفف

 زئكلاراهظادارملا لاقينأ
 نمدوحرتقاامراهظا نع
 نمؤن نلاولاقك تازجصملا

 نمانلر_حفتىتدح كل

 'نعو اعوبش ضرالا
 / هلوق ) بويغلا نع عالطالا

 )م اوعد مهداعبتسال ادر

 نم ةّوبنلان |ئوعد ىأ

 هلوقو ىسشلا تالا

 هاعدمداسؤ ىلع مهمزجو

 ىنهنا داسف ىل_ع هانعم

 نيغرافلان ود هلوق)
 هيف ( هتلاحّتسإب نيمزاخلا
 هيلعهللاىلص وه ذارافن
 فاكم لكراذناب رومأم سو

 صيصختت!| ىلع ث.عإب الو

 راذناةديافام لق ناف

 ريغوهود_حاملادرمتا

 هرذعةحازاانلق هيف روم

 اهقمايقلاف لوقال ى
 نم رشخحلا ثراد> تعمس

 - و هيلعةللا ىل_صىنا

 ار و

 رمللا ضاةفدطم بروح

 لصع هنا رهاظلافهلاوهأو

 ةدياف وكيف فوخ هيف

 عيفش مط سيل ى أ (عيفشالو ىو هللا نود نم مط سا ى اعنهلوق ) لكلاراذنإب رومأمهنال فوحلا مو.هعب راعشالا نوفاحح نيذلا

 سمادار ١انارهاظلاف هنق لخدمد رتغا سدل هترصنو ى اعن هللا ةعافشا مهر مصنو نيئمؤَلل إ_صاخحلا ةعافشا !ناب راعش !هيفف ىلاعتهزيغ

 000 0 هيا 0 هوق) 00 نيفادا ىلا

 هتبترو مهنا رد قرت

 اسمي بيدس



 الامر ويقل ماس اك الا هلوث) نوعدنللا ريغناكتبأ ار ب دقتلاردقللا انه

 ثنأت اتغيصامههل اوق) ىزاجنا

 رك نمر ضلاو ءاسأبلا

 سأبلا ىأامهمال ءارلا
 هلوق) ناردصم رضلاو

 (ىن-عملا ىلع كاردتلسا

 لاش نا رهاظلا نا ىن-ءي

 عرضتلا مهباع بحي نكل
 نال رك ذام ىلا لدعف
 مناملا ىهىتلاةواسقلا رك ذ

 رك ذاممويلع ناب رعشم
 بحب نكل ليقهن كف
 رك ذال هوكرتوعرضتلا

 ةراشا(ا كاذب ىأهلوق)
 دارفاهيجون نك هنأ ىلإ

 هو-جولادحاب ريمضلا
 ىف قبسدقو ةروك ذملا

 اوصعامب كلذ ىلاعت هلوق

 ريبعتلاهجو نو دتعياوناكو
 ليقناف كلذب ددعتملا نع

 ةراشالا مسا ارابتعاهحوام

 تلقهماقم ريمضلا ةماقأو
 رو-مالانإب راعشالا

 ةر-هاظرومأةروكذ ىلا

 اهب جاجتحالا نوكيف
 فاكت هيف كلذ عمودك ل

 ىل-ع راصتقالا كوالاو
 هلوق) نيرخآلا نيهجولا
 تامدقللا هج نمةران

 دافتسملوالاف(]|ةيلقعلا

 راتخرداق عناصدوجو ىلع

 املعفي داجالاب لقتسم
 نمدافتسم ىناثلاو ءاشي

 ىلع مب ربتك ىاءتهلوق

 (اءانثتسالا حص كلذلو هلوق) نيتبالا كلبق ن. .مأىلا كلك اكو هلوق نمثلاثلاو ةءآلاةجرلاهسفن

 ةصاخ تم اوعلظ نيذلا نبيصنال ةنتفاوقتاو ىلاعتلاقاكنيملاظل! موْسب نوحلاصلا كاهمدقف الاو

 5 ءاخرلاو ةدشلاب ,ط اناحتماو ءارسلاو ءارضلاىتب ون نيب م-هيلعةحوا سم عنلا عاون أ نم (ئئلك

 مناع

1 

 رك ذ ىلإبا لاقبإل لعفاامط سباو ةفصلاءالعفاماذ (امظرك مالا (188)

 || (هتعاكلا ءارلا دعي ىتلا ةزمطا ليهستب ةزمه ءارلا ل يق ناك اذااهشو تدأ ارفأو متءأرفأو

 مكبقنمىأ اك (ةابان عك انأأ نا) اعفان فاو فقواذا ةزجواهنوةةحب نوقابلاوالصأ
 0-00 مط تيكبتوهو (نوعدنا ريغأ) : هيلعلديواظ وهو ممكتلا جت ًأوأ)

 ءاعدلاب هنوصخلب (نوعدت هايالب ) هوعداف ىف وذ- < هياوجو ةط ”؟مانصالا نأ (نيقداص

 | هتوعدتامىأ (هيلانوعدنامهشكيف) ص يصختلا ةدافاللوعفلا ميدقتو عضاوم ىف مهنع ىحاك

 002 ا نوستو) ةرخآلا ف هال ا زعل ( (ءاشنا) مك

 الو سنتواوا ةرمغ قودرفلا هكا لعردافلا هنأ ىلع لوقعلا ىف :؟راملت قولا كلذ ىف ا ا

 || ىأ (ملندخأت) ةدئاز نمو كلبقىأ (كلبق نم ملا انلسرأ د فلو ) هلوهو سصعألا ةدش نم

 1  يضلاو (ءاّد ىضلاو) رقفلاو ةدشلاب (ءاسأبلاب) مهانذخأق نيلسرملا اوذكو اورفكف

 || نعدوب وتءوانل نوللذ:. (نوعرضتب مهلعا) اهيطرك فمال ثنا: اًتغيصا مهو تافآلاو

 0 وع دبام م ايقعم تقولا كلذ ىف مهعرضت ىف هانعم (اوعرضتانسأب م هءاعذا الواف) مو ونذ

 ىلع كاردتسا (نولمعي اوناك امناطيشلا مط نب زومهب واق تسقنكللو) اوعرضتل مىأ
 . اهنيزىتلا مطاممإب مهاعاوم واق ةواسقالا مط عنامالهناو ع رضتلا نعمطفراصالنايب و ىنعملا

 باوب أ مهياءانحتف) هبا ةهتن لو ءارمضلاو ءاسأبلا نم (هب اورك ذاماوناساف) مظناطيشلا

7 

 ا

 3 24 0022 8 5 1 0 7 هبت سب

 2 ةحاس مل ه سنس ل د ع حاس جت ةتياس اع دع اةطتقاد اان ء.. .طبت اة ها سس يدش 11د كمت الأ طا 20 او ت3 41 طماط ا لال

7 

 برو موقلاب ركملاق مالسلاوةالصلا هيلع هنا ىو رامل مهب اركموأ ةلءالةحازاو ةحمحلل امازلا

 || قئذلاو اذهادعامف بوقعيه ةفاو ون ارقلاع يجف ديدشتلاب انحّتف صاعنباًارقو ةبعكلا
 || لاغتشالاو رطبلاريغ اودي زي لو معنلانم (اونوأ ام) اوبعأ (اوحرفاذاىتح) فارعالا
 || نورسحتم (نوسابم م-هاذاف ةتغب مها ذخأ) ىلاعتو هناحيمس هقح . مايقلاورعنملا ن عملا

 : ار وبدواربد هربد نمدحأ مهنم قبيل ثيحبمهرنآى أ (اوماظنيذلا موقلارب اد عطقف) نوسا

 | 0 املا تيح نم ةاصعلا درافكلا كاله ناف مهك الها ىلغ (نيملاعلابر هليدجلاو) هعبتاذا

 || تانخأنام : ارآلق) اهيلعدمح نأ قحتليلج معن مهام أو مدئاقعمؤشنم ضرالال هال

 أ || مسلقع هب لوزبام اهملع ىطغي نأب (مب واق ىلعماخو)ا م امجأو ممصأ (مكراصبأو كعمس

 | روكا هذهدحأب وأ هيلعمتوذخأاموأ كلذبىأ (هب كيني هتلاريغ هلا نم) ممهفد

 | بيغرتلاةكيج نم ةراتو ةيلقعلا تامدقملا ةهج نم ةراتاهر ركن (تايآلا فرصن فيك رظنا)

 أ مءاعتوشر عل (نوفدصإم هم) نيمدقتلالاوح اب ريك ذتلاو هيبنتلاب ةراتو بيهرتل:و

 ٍ أن“ | ةعشا ب ادعم انآ انا - ارآلد) اخر ري زاجل الا جا وصب لك ضاارع ألا داعيتسال

 | ل») ةرهجوأ ةتغب ةئرقواراهنوأ اليا ليقو هلو نْذُؤتةرامأ ة ةمدقتب (ةرهجدأ) ةمدقم ربغ

 )0 ةاءانسال عم كلنا (نوللاظلاموقلاالا) بيذعتو طخس كاله هب كاهءام ىأ (كلوب

 || (نيرنسو) ولا تنال نباسزلا لسرئامو) ءايلا حتفب كلهم ىرقو هلم

 || ىلعةحالصاب ام ( أو نما 1 مهب ىهلتيو مهيلعح رتقيل كر

 | اندأب ”اباوب ذكنيذلاو) باوثلاتاوفب (نونزحي مهالو )باذعلا نم (مويلعفوخالف) مط عرس ام

0 7 
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 نوكي الو ٍة- ةعرسلا ن عزان ناريطأا نا مهونل أعفدةروك كلاب ارئاط فصواننا أ( هومر ةعرسلا زاجل ةطقدب هلو ةرثزا

 نكي ونافراعلا ضعب ن نع كحك ةمطابناريطلادارملا نوك نا 1 نكعو ةكردلا عبي رسلاوت اطلاب دا أرما نوك لبايقيقح ارئاظ

 منار عاو ءاوطا ىف كرحتي ىذلا بك اعلا ضعبك ناحانجهل نكي ناب ضرالا ىلبددال ىذلارئاطلا نمم دا اراانوك ناسيا 0

 ا يجب

 ىف ةباد نمامو ليقدناك ةطاحالاو ميمعتلاةداي زكلذىنعم لاقف فاشكسلا بحاص هرك ذو ضرالا ىف ىلاعنهلوقةديافل ضرع

 مفرلاب هلوق) اهرمأ لمه ءريغا طاوحأ ةظوفحم مأالا هيحانجي ريطإام عيج نم ءامسلاوج ىف ريطي رباط نمو عمبسلا نيضرالا عيج
 ىلا م ىلاعتهلوةوهو قامو قبسامر هاظ بسانبال ريسفتل ا ذ_هليقناف (1-١نآرقااوهلوق) امةيمساب عفرلاةبادل < ناف (لح | ىلع
 راشتناو ظوفحملا حوالافاهريغو ةروك ذملامالا نم ةمأ لكل اوحأ انلصفان|لوالا ىلعهانعمناف لوالا فالح نو رشح مه ر

 نالاقينان كيو نورشح مهبر (١/إ0/)) كلامطاجا ءاضقنادعب و ملامأ امنت ار وك ذملا نوكسفاهقاز.رأ
 نانآرقلاعم ةبسانملا

 ك0 زم نا ناقل || م لزنأ امفمطنأو ءالبلا مهيلع بلحتسي اهازنانأو اطازنا ىبعرداق هنلانأ (نوماعيال
 ىلع بدت (ضرالاىفةباد نمامو) د حا اوىنعملاو فيفختتلابلزن, ريثكن با ًارقو هريدغ نع

 1 اعنا الب نف نئاطالو ؟قرقو اهو ربل ازاخا طق ةءانطو ءارطاف (هيجاني ربطي رئاطالو) اههجو

 اا نم دوصقملاو اطاجآو اهقاز رأ ةردقم اطاوحأ ةظوفحم (كتلاثمأممأ الا) لحما ىلع مفرلإ

 0 0 1 0 ةنآلزني نأ ىلع رداقدن أ ىلعل يل داكن وكيل هريب دتةعسو هءاعلومشو هتردقلّكىلغ ةلالدلا كلذ

 (ةلزتع ىلع 0 لمت_ثم هناف ظوفحما حوالا ل (ئ نم باتكلاف انطرفام) ىنعملا ىلع لمحلل مالا عمجو

 هنا ىلع ةحضاو ةجح هنال
 : نوددق هناف نآ ارقلاوأ دابج الو ناويح أ هيف لمه راما لين ىرجمام ىلع

 ةلزتعملا ءاسب ٠ 75 9 د ىلاعن

 0 5 مهر كامن ) فيفختلاب انطرفامتئرقو باتكسلا ىلا قيىدعدقو هسفنب ىدعتيال طرف نول 3 0 5 ناف هبلوعفا|الردصملاعضومىف ئذثو ةدي نم نمو الموأ الصفم نيدلا يمأ نم هيلا جاتحام هيف

 نعو ءانرقلا نم ءامجال ذخأي هنأ ىو راك ضعب نماهضعب فصنيف اهلكمالا ىنعي ( نو رشحب 060
 هذه لثم نوعمسال (محانتاب اباوبذكنيذلاو) اهتوماهرشح امهن ع ىلاعتهللا ىذر سابع نبا

 نوقطنيال (كب و) مهسوفن هب رثأتت اعامس هتردق مظعو هماعلاكو هتيب وب رىلع ةلادلا تالا
 دانعلاةءاظو لهجلا ةماظىفوأ رفكلاتاماظىفنوطباخ ىأ ثلاث ريخ (تاماظلاف) قلاب

 6 ارنا اولاق همنا ف هللا اشي نم (واطلا اشي نم) بخلاف نكتسلانم الحنوكنازوجبو ديلقتلا ةماظو

 . ف را ىلا هدشرينآب (مقتسم طارص ىلءهاع حاشي نمو ) ةلزتعملا ىلعانل حضاو ليل دوهو هللضيهلالصأ

 20 ريمضلاه يدك أباطخ فرح فاكلاو برجتت ماهفتسا (؟2.أرألق) هيلعيلم حو ىدها

 لالضالا نو رسفي وهنع

 ديعلاةيلكو فاطلالا ىنءع

 ةلالضلاراتح ىتح هلا

 ا سا هوف)

 ع
 ع ع

 0 ِ ةاشكلاف

 3 0 ل لوعفملاوأ قلعملعفلا لب كوم أر أ لاقي نة آلا ىف مزالو ليعافم ةثالث ىلا لعفلا تيدعل نويفوكتلا

 ا دحر بوب و || تاناب تلاد كتر فاقد امومه ذا عم خا تا
 مهيبجخناهبدصقيبيجخل ئ 0 ل امافبيدكلا ئشلا نع رابخشولا 0

 نور ل كتب رأ ناك اذاتلقناف لوعفع سيلو باط>ف 0 ] ارافكا ناىض لالاق عجلا اغا نيببو ءاتلا

 اهمالاهدعب ةعقاولا ةلمحلل لحالو كن تلك : اراهبلوعفم ل_دالا ىف هنارابتعإب هيصنانلق هنأشامادب ز كت :ارأ هلودفاديز تس ل :

 تيًأرأ كلوقف عنصام تقف لأ نهلاح نم ئث ىأ نع ادبزتن رآتلقامل بطاخمنالاق هناك اهنعربخ. < #سملا لاحلا نايبل ةفناتل

 اذه (قلعملعفلا لب هلوق هر دع ىفز وحتلاب لمعتسامث ىنعمهل لصالا ىف بيكرتلا|ذهف عنصامهنع فو ربخأأ ىنعف عنصام ادب ز

 لعفلااذهو ماللاوأ ىتلاوأم اهفتسالاوبق ناك اذا ىنعم لمعي واظفل لمعلا نعل مهم نا مهدنعبلقلا لعف قلعت ناف مهحالطصا فلا

 لمعلا لاطب ا ىنع قيلعتلا دارين أ نك و احالط دااقيلعتن وكيف كح 3 مانصالا هذه كتي ارآريدقتلا لاقي ن اباوملاو كلذك سل

 انيبمةللاباذعك اأن ايلاعتهلوقنوكيف (اهربدقتفوذلوعفملا ذاهوق) ةيطرشلاة|+ابءافتكاالاو ايسنم لوعفملا ل عج 2



 ا 5 ران داسلا ربخ نا هئم مفي نيقتللربخ ةرشألا ليقامل هنال (١ناىلع هي هينلت :هلوق)

 ايحلافةدوجوموهللاو بعللا ىهىىتلاةايحلا ناك اذاهنالادعلو اوطنوكتذم هريغلامعأ امأو ىورخألا عفنلا مهعفنتم طاعفاؤ

 : هقهنكل للقتل لص الافدقناىنعي(لعفلاةدايزدقىنعم هلوق)ىلوالا )١5( قب رطبةدوجومبعل الو اهبف وم لال
 لامعتساريثك لل لمعتست

 1  رادللو)امندلا انتايحالا ىهنا م طوقا باوجوهو ةيقيقح ةذلو ةّجاد ةعفنم بقعيا© مهلغش وسانلا هلا انيس 1 001

 1 سام كعميبنتن وقتي نبذل ةوقا وااو عفانم ص ولخوا ماو (نوقتي نيذال ربخةرشآلا 5 1 00 :

 | .مفانأر ةو ربخ نيسمعالاىأ (نولقعيالفأ) ةرخآلاراداو صاعنبا ًارقو وطو بعل نيقتملالاعأ نم 1 - 00 00
 | 0 نب رضاخلا بيلغتوأ هبنيبطاخلا باط> ىلع ءاتلإبوقعيو مداع نع صفحو صاعنبأو !وق) فلبعتس 0 9 ةهكص 4

 1 1 هلوق فاك هترثكو لعفلا ةداب زدق ىنعم (نولوقيىذلا كنز حيلهنا لعن دق ) نييثاغلا ل 0 1 : | (هلئانلاملا كلوب دقهنكلو

 || مهف) نزحأ نم كنز_يل *ىرقو نأشلل هناىف ءاطاو * هلئانلاملاكلهيدقهنكسلو 0 9 5 0
 ا ا . هيسئوأ ايذاكه د دو اذاهبذك أ !نم كنوب ذكيال ىئاسكسلاو عفانأ آرقو ةقيقحلا ىف (كنوبذكيإل بحور ل ىنعي

 1 كله ىناذوهلب هدوج
 ءاطعلالاونلاوهمرك لاملا

 نك (ةقيقحلاف هلوق)

 كببذكت سل ةقيقحلا

 تدك مهدوصقم نكلو

 5 1 ناو هللا تايآ

 بلقلا نع سيل مهييذكت
 كقد_دنوماعي منال

 هلوق) ناسللإب وه امناو
 ضرغلانال(1!ليادهيفو

 لوسرةيلستةئآلاهذه نم
 ملسو هياعةثلا ىلص هللا

 لسرلاب هنادتقاب هسعأو

 ىلع مهربص ىف ةمدقتما

 رصنلا مهانأ ىتح مهبيذكست

 هبيذكت عوقو نم ديالو

 م6 ءادتقالا ققحشت ىتح

 قاماسوأ ىلاعتهل اوق)

 قنوكناز وجب (ءامسلا
 ةاحبنلا زوج دقو ىلا ىنعع

 ىأ ىنعملا اذه ىف نوك

 ذأ ءامسلا قاالصإو ام

 000 ريمضلا نعنيلاح ىأ (نكءتسملا نما "ينال سارا ل

 7 ناعالا من ال
00 

 اهنوبذكب وهللاتان اننود_حج موس و (نود_حجبللاتاب  اينيملاظلا نك او) بذكلاىلا

 | ءابلاو لظلاىلعم_منرقل اوددججو مهد وحج اوماظم نأ ىلعةلالدال ريمضلا عضوم نيملاظلا عضوف

 ا .اماو قداصل ا الوش ناك لعبج اب نأىور بيذكتلا ىنعمدو# | نيمضتل

 هيفو م00 سلوم لاس (كلبق نمل سر تبذ دكدقلو) تازنفهبانتتجامبذكن

 مع (اوذدأو اوبذك امىلعاو ربصف) اقلطم هس : دكت ىئنل سيل كنوب ذك الهلوق نأ ىلعلياد

 الد) نب رياصال صنلادعوب ءاماهيف (اثريصن مهان ًاىح) ربصاو مهم سأتف مجئاذياو مهي ذكتت

 راجساقاد) تابآللا نيلسرملا اندابعل انتلك تةقبس دقاوهلوق نم هديعاوم (هللاتاماكل لدبم
 و مظع ا دام د ناكنإذ) مهموق نم ماودناك امو مهصصق ضعب ىأ( نيلسر ا أبن نم

 لد ضرالا ىفاقفن ىغتبت نأ تعطتساناف) هبتثحاع نامعالا نعو ك نع (مهضا ارعا)

 . ىلإ هيدعصت ل ب ؟مظعاطتق ضرالا فوج ىلا هي هشدفتت اذفنم 4 ابمهيتأتف ءامسلا

 0 انوكبنأز وجي و لل 0 ل نأ 1 3

 ٍق

 ا
0 
0 

 ا ا
 ا

 ا
ٌ | 

 1 ا[ قش

 اند وهو 0 !ًاوأ هل اوقارمأت 1 8 كارا 6 رس خل
 ا 1 8 0 ٍمهعفنل نإ ناح 00 3 0 فوااد) 0 تول" ءلؤخز
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 ثيدح للاقهللصأ الامتعمساذا برعلا تناكف ليطابألاب ممثد< ناكف هموق ىلا عجرف نما هوهتساةعازسنملجر هناليقو
 ىازاتفتلا ةمالعلالاق فاشكلا ىف اذكع (1تابثالا هجو ىلع مهنممالك ف انئتسا هلوق ) تافارخ ليطابالل ليق ىتحرثك مةفارخ

 ذار وهشملا فالخ هنا عم ءاشنالا ىلعرابخالا فطءي لوقلا ىلا ةجاحالهنا هيفو همالكىسمتناد دوعأال اوىنعداذكو ماقملا ءاضتقاي

 )١/8( نارهاظلاففنأتسم مالكا اذهنإباجرص فاشكتلا بحاصو فنصملا

 ع

 وامهسفنإب (هنعنوأتي و) هبناممالاو مسوهيلعهللا لص لوسرلاوأ ن رقلا نعسانلا نوهني ىأ
 ناو) بلاطىف اك ه.نومْؤِيالُف هنعن وأدب و لسوهيلعهنلا ىلص هتدالوسرلضرعتلا نعنووني

 مهريغىلا مهادعتيالهررض نأ (نورعشيامو مهسفنأالا) كاذب نوكاءامو (نوكلج
 وأ اهونياعيىتح رانلا لعن وةقوب .نيحمهارتول ىف وذحم هءاوج ( رانا ىلءاوفقوذا ىرتواو)
 لعافللءانبلا ىلع اوفقوعىرقو اعينشا مت يراه اذعرادقم نوفرعيفاهمواخ دب و اهياعنوعلطي

 نمنوكتنوانب رتإن اببذكنالوإلايندلا ىلع وجر لاين: (درتانتيلاياولاةف )افوةوا هيلع فقو نم
 موأىنتكرتدوعأالا:أوىادوعأالو ىنع دوطظوقك تايثال اهجو ىلع مهنم مالك فاذئتسا (نينمؤملا

 ىلا عجار نوبذاكل مهناوهلوقو ىنمتلا كح ىف نوكييف هيفريمضلا نملاحوأ درت ىلع فطعوأ ىنكرتت
 اطءارجاواولادعب نأ رامذابب اولا ىلع صفحوبوقعي و ةزجامويصنو دعولا نم ىنعلا هنمضتام
 اوناك اممطادب لب ) باول ىلع ىناثاابصنو فطعلا ىلع لوالا عفرب ماع نبا ًارقو ءافلا ىرج

 نمنوفحا اوناك اممط رهظدهنأ ىنعملاو ىنثلا نمةمرهفملاقاعالاةدارا نعبارضالا(لبق نمنوم<ء

 دءيايندلاىلاىأ(اودرواو)اونمآلاو در ولمهن أ ىلعامزعالا رجض كلذ اونمتف مطامعأ حئابقوأ مهقافن

 هباودعو امف(ن وب ذاك-!مهتاو) ىصاعملاو رفكلا نم (هنعاوونامل اوداعل) روهظلاو فوقولا

 هولاقامرك ذب فانئتساوأ اوهن ىلعو نوب ذاك-ا مهنا ىلعو أ اوداعل ىبع فطع (اولاقو) مهسفن أن م
 ىلءاوفقو ذا ىرتولو نيثوعبع نحن امو) ةايحلل ريمضلا (ايندلا انتايحالاىهنا) ايندلاف
 قحهوفرعوأ هتازَجوأ مم ر ءاضق ىلعاوفقو هانعمليقو خيب وتلاولاؤ كلل سدحلا نعزاجم (مهب ر
 ىلعع بي رقتللةزمطاوذ ذيح مهب رلاقاذام لاقل ئاق باوج هناك ( قلاب اذه سيل لاق) فيرعتلا
 نيعلابدكؤ مرارقا (انب روىلباولاق) باقعلاو باوثلا ن..هعبتيامو ثعبلا ىلا ةراشالاو بيذكتتلا
 دق) هلدب وأ ؟رفكببسب (نورفكت متتكاميباذعلا اوقوذفلاق) ءالجلا ةباغسمالا ءالجمنال

 هعبتبامو ثعبلا هللا ءاقلو مقملاباذ_علا اوبجوتساو ميعنلامهتافذا (هللاءاقلباوب دك نيذلارسخ
 ىلعاهمصنو ةأؤم (ةتغب) 4ةباغالم_مئارس> نالرسحلال اوبذكلةباغ (ةعاسلا مهتءاجاذاىتح)
 (انطرفام ىلع) كناوأ اذ هف ىلاعتىأ (انترسحاياولاق) ءىجلا نم ع وناهنافردصملاوأ لاخلا
 ناممالاواهم أش ىف ىنعيةعاسل ا ىفوأاهم مءالاهرك ذر ناوت رمضأ ايندلاة ايلا ىف (اهيف) انرصق
 (نورزبام ءاسالأ) ماثالاراصامهقاقحتسال ليث (مهر وهظ ىلعمهراز وأ نوامحمهو) 6
 اىهاي وطو علال اطامعأ اموئىأ ( وطوبعلالاايندل ةايحلاامو) مهر ز وهنور زب ايش سم

 ىنعملا بح اص لاق فانئةسالل واولا

 ' نيبنلىاهتهلوقىف واولا

 امماحرالا ف رقنو مكل

 هللا للضي' نموحنو ءاشن

 نميفمه رذب وهل ىداهالف

 هللا اوقتاو وحنو اضيأ عفر
 ذافانئتسالال مسماعإ و

 بصتتال فاطعال تناك ول

 فاطع مزاو رذن مز+و رقت
 كلذكو نمالا ىلع ريما

 هلوق) دوعأالو ىنعدمطوف

 (خلا نوبذاكل مهعاو
 الئاس ناكفلا اًوساباوج

 تحتل كلا ناك اذالوقني

 لاملاو بذكلاافىبعلا
 ىنالان وكي الي ذكلا نا

 داذزأ ىقلاو زابخألا

 رك ذامب باجأف رابخاال
 (ءافلاىرجاطءارجاهلوق)

 واولا ءاوجاىلا ةجاحال
 اولاقةاحعنلا لب ءافلا ىر<#

 ابوصئمنوكي اك لءفلانا

 نوك, ىنعلا دعب ءاغلادعب

 هدعن وأولا دعب اب وصنم

 تتيلاي ىنءلانوكيفاضيأ

 اننوكوانبب كت مدعواندر

 اوناك امهلوق ) نينمؤملا نم
 (لاحلا ىلعاهمدنو هل اوق) نوذخا اوناك امءازج مطادب يأ (مهقافن نم نوذخ ) 1 (ىواضسب ) - ؟غ/ (

 دنعنو رسحترامن تلق نافلاقهناوهو فنصملا اهكرتةدئافرك ذفاشكلا بحاص نا لعاو ةئجافم ىنعع تغب ن روك اذه ىلعو
 تماقدقف تام نم لسو هيلعهللا ىلصلاق كلذلواهمساب ىمسوةعاسلا سذج نملعجةرآلا لاو حف اعوقو توملاناك انف مهتوم
 مهرسحت ناب راعشالل توملا دنع مهرمست ا نههرك ذي ملاقينا نكي لوقأو ةرتفريغب عقاولاك ةعرسب ةءاسلاءىح لعجوأ هتمايق
 . نالكاذكردقامنا(مهرز و هنور زيأيش سب هلوق) توملا دنءرسحتلا ىلا اهعمتفتليال ةدشلا نم ةبن رعةعاسلا مايق تقو
 اضإاردقم صوصخم نم ديالوا لا زيمارتتسماريمض لعافلا نوكيناةر وصلا هذه لثم يف ةدعاقلا
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 بوصتم 0 رظلاف هشمؤلبأد ًاالثم ىنلالتق ذا رظلا ف طارفالا ةباغغ ولبلا ىلع هل عضوملا اذهىف اص وصخ عطوم
 وشيك ناكمه هريشت مول ود ردت ف وذح هبصانفاشكلاس حاصلاقو لد وهنلاب رعشي لماعلا رامضان اديفنر 6 الإ الي وبع
 3 هكرت نم ًاشناعاو لماعلا ف ذح درج نم اشنيإفيوختلانا هترابع نم لعف فب وختلا فل خد ًاوهىذلا ماهسالا ىعقبيل كرتف

 فذ ح ناكناو لب وهنلا قبب لف هلعافرك ذبجول ماعلا رك ذوللاق هناك ف ف اشكل بحاصرك ذام فنصملا دا يمو هلعاف عم
 ناكل

 ( ناكل (دول ماونقي دقو

 مهنا ]عي نبأ نملوقت
 اونقبألوقلا اذ_هدنه

 هلوق) نايب نمدبالدوانإب

 رظنا هلوق قفاوبال وهو
 لاق نمنارنعا )خلا

 ةضرعا ل ذملاريسفتلاب,

 مهنع ب ذكلارودص 1-7

 هبهذم ىلع ءانب ةرنآلا ف

 روهجلا فال ناكناو
 اققح مهكرش ناك الو

 امذكمهنعكرشلا فن ناك

 نم بذكلا نل ديالفق

 اوناك امهم | هانعملاقي نا

 مهداقتعا ىف نيكرشم

 ىنيد_وماون وكي ىتح
 ماليا اذهو مهداقتعا

 اون ذكف يكر ظنا ى اعتهلوق
 ىلع ل ديهنال مهسفن أى ع ِ

 نيكرشمانكامهلوقنا

 نا هانعم نكل .بذك

 نيكرشمانك امانداقتعا

 دنع ى اب ذكي سدل اذهو

 اوق)ر وكذلاوهامنيعي هنافرك ذاذاامفالخ نككبهذملكسهط 2 (64)

 | رمشم بوصنم (اعيجمه رشحت موب وإلا هنملظأ دحأ الن معالضف (نوللظلافيال) نأشلل | نذل

 | أرقو داداه مدا لا اىأ (م ؤاكرشنبأ اوكرشأنيذاللوقنمث ) يماللالب وبم
 د دا رااو نالوعفملا ف ذف ءاكرسثمهنو عزت ىأ(نوعزت مت: ك نبذلا) ءايلابلوقي وم هرمث < بوقعإ

 | . ءاجرلااهما اوقلعىتلاةعاساا ىف اهودقفيل ذءنيح مه طيب ومهضي لاك لعلو خ خد ريل عا ف

 3 . نأأالا مهتذتف نك ) مهنع بيغ مهن 2 مهوعفن ملام نكلو مهودهاشي نأ لمتحي واهمؤ

 ' اذاهذلاتنتف نماساوصاخت نأ نو «#وتبىتلامهترذعم ليقو هتبقاعدا ارااو.هرفك ىأ (اولاق

 ١ ماعنباو ريثك نباًأر قو صال هباودصق منالوأ ب ذك هنال ةنتفاهسامنا مهحاوج ليقوهتصلخ

 مسالااهن ىلع عفرلا مهتنتفو ءانلاب كن 00 م1 نع صفحو
 | ' ءالايهنعرك وأ اوورعوب .ًاوعفانو

 ]| .بصنلاو ءايلا,نوقابلاو كّمأ تناك ع نم مط .وقكر بخل ثننأتااو اولاق نأ مسالا نأ ىلع بصنلاو

 ا  ةريمخلا طرف نم مهعفش,ال هن أب َّ مهماع عم ةيلع قوتلع نو دك ( نيكرشمانك اماطر هللاو)

 | انسفن ا دنع ناكرشماذك امهان«مليقو دوا اباونقيأ ادقو اهنمانجرخ ًاانب رنولوقياك ةشهدلاو

 ٠ ' ىف مهيذك ىعالجو اهنع كرشلا نب ىأ ميس لعاودل فكر ظنا) هلوققفاوبال وهو

 ا م [| ةزحأرقو ملنوغ <26 نوفلحيف اعيج هللا مهثعبي موهلوق كلذريظنو مظنلاب لح ف سعت ايندلا

 مسد ءاكرشلا نم (ن تايوتا اهييتع لصو) حدا اوأءادنلا ىلع بصنلابانب راس ركلاو

 : /  لهجوبأو ةييشوةيتعو رضنلاود_لولاو نايفسوب ًادارملاو نآرقلا وانت نيح (كي /| عمشسي نم

 أ[ لاقف لوقيامرضنالاولاقف نآرقلا أرقب لسو هيلع هلا ىل_ههنلا لو سر اوعمفاوعمتجا مهبارضأو
 ا || نعكتتد الع نيلوالا ربطاس أل وقيي و هناسل كرح هن ًاالالوقي امىردأام هتدباهلعج ىذلاو

 || (ةنكأ أمه واق ىلعانلعجو) الكل هجوب ًالاقف اقحىرالىنا نايفس .ونألاقف ةيضاملانورقلا

 | عنعي (ارقو مهتاذ 1فو) هوهقفي نأ ةهارك (هوهقشينأ) ئشلا رتسياموهو نانك عج ةيطغأ

 ا مهدانع طرفل ا ةنآلك اوربثاد) ةرقملال وأ ىف كلذ قيقحك سم دوو هعاتسا نم

 َ .كؤاج مهنأىلا تايآلا مهبيذكست غلب ىأ (كنولداجي كؤاج اذاىتح ) مهيف'ديلقتلا م ا

 | نا اورفك نيذلالوق») وهوهباوجو اذا ةاجاو اطل عال اهدمب مقتولا يتسو كنولداج

 00 م و يا هيضالادل راتب قدم الج نا ا
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١ 
١ 
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 ْش

 ةبانعلا مون تنكسلا ناك

 ا ١ طخلا ىنعع رط !اهلصأ رط ا 00 7 ىف كلذكم_هداقتعا نا
 هع 1 بنبأ |ةإضص هب سأوأة ب 5 1

 ١ نو عمو شامر لاس رس عج راسل رسول ةرولسأ حلما دارملانايباجأف عدقاولا
 52 ىأ نيتعلا دع قايجلع هانّمدقام كلرهظاذاو مظنلا لالتخاب جوي هنابهيلعدرفايندلا ف مهبذك

 كلنا اوهوةرتآلا ف ,طاحنايب مالكسلال وأ نال (مظنلاب لحي ف سعتايندلا مهب ذك ىلعءإجو هلوق) مالكلاىف مامالاور وصقلا
 ىتلاىهىتحو هلوق) مكنامهمنا ايندلا ف ل نوفلح كنوماسم مهنابةرنآلا فهلا نوفلحب هانعمنال (هلوق كلذ ريظنوهلوقإ مظنلا
 ةيفرظلا مزالب سيل اذانا نمرهاظلا ىلع ءانب اذه( ةراجلا نوكستناز وي وهلوق) ةيئادتبالاىتح ىهو (1ا لجلا اهدعب عقب

 ]ذك مهئيحتقوىتح ىنعملا وكب ةراجلا تناك اذاو ردقملا ف ىلءةراملا ىتح لوخدمزلاضيأوار و رجالا, وصنمنوكس.نا مزلالاو

 تالا نمد ىهلتيامل امسا لعج مرجسشلا نم هك اوفلا نم فرت اةفارخلا لصأ ل يق (نيلوألا تافارنهلوق ) فاشكلا بحاسهلاق
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 'ئرقدقوهلوق) ميظعموبب اذعفاخأ ىف ر تيصعنا ىنعملاو(ةأ+لا هيلعلذ فون لوف ىفاثلا نو دب دقنلا ىلا لوالا جايشحال ْش
 باذع هنعهللافرصي نموأ ذدئموب هنعباذعااهللافرصي نمربدقتلانوك,و ددمْوِب هنعهللافرصي نم *ئرقىأ (1لا هراهظإب

 هريغالرضلا عفد ىلعار داق هللا ناك ال هناف نيكرشملا ىلع ىرخأ ةح( وهالاه4 ف شاك الؤرضب دنا كس«ناوىلاعت هلوق) ذئموبهنلا

 اذهلد (ربدقئث لك ىلءوهفىلاعتهلوق) هيلعردق نمةدابع كرئو ىذألا عفد ىلءارداق نكي من مةدابعل«بوالهنال كرشلا لطب ٠

 لك ىلعوهفىلاعت هلوق نم مهفاك هعنمو ربما كلذ لاصي | ىلءارداق هللا ناك اله الري_هخا كلذ لاصيا ىلءردقيال ىلاعت نا اريغ نا ىلع

 ريوصتهلوق) عناملانممزلام مزلهيلا 186(2)

00570000 3 
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 هلاصيامدعةللادارأو دعلا ىلاهلاصيادارأاذافهيلع هريغردقولفزب دق عش . !كديش
 ب

 *(هجردقف) فآضملاف ذ<ذئموب وأ ف وذحم هبلوعفملاو هراهظابةئرقدقو ىلاعنو هْنابس لل هيف

 ةيلبب (رضب هللاكسسأ ناو) محرلاوأ فرصلاىأ (نيبملاز وفلا كلذو) هيلع منأو هات

 نمانرافةفصالو رك ذمهدنعكلسيلنأ | :رفىراصنلاودووملا كنعانلأس دقل دمحاب شي رق 1

 (هللالق) ةرقبلاةروسىفهيفلوقلا قيسدقو دوجوم لك ىلع عقب ئنئلاوهنلالوسر كن كلدهشي
 هللانوكين زوجي و كني و ىنب ديهشوه ىأ (مكني وىنيديهش) أدتبامث ةداهش ربك أهللاىأ

 واعلارب وصتدارااو والاب باذعلل نوبج وسم ةاصع مهاب بط ضِإ رعتو مهعامطأ ع طقىف ى رن اةغلابم (مظءمويباذعف را[
 للسان داما لع ءرإ || (ةتمويهتعفرصينم) ةلججا هيلع لد فوذع هباوجو هب لوعفملاو لعفلا نيب ضرتعم طرشلاو ْآ

 5 3 ى 0 5 30 2 2 : : 2 ع ١
 ىةيناكملاةيقوفلل وهام ريمضلان |ىلعفرصي مصاع نعركب ونأو بومعل و ىاسكلاوةزج ارو هنعباٍذعلافرصي ىأ :

 بسحواءلاو فرشلا
 لنافسرغو ةسرملا | : 3

 0 508 0 ||| ةحصك ةمعنب ( ريح كس ناووهالا) هقشكىلعرداقالف (هلفشاك الف) رقفدوضركا|
 قيقحل م راد 0 . 31 3 : 5 : 1 :
 1ك رن دارا اغو ىلاعت هلوقك هعفد ىلع هريغر دقيالف هتماداو هظفح ىلعار داق ناكف ( ربدق ئ لك ىلءوهف) ىنغو 2
 . - همم ار 3 3 5 0-1 . 9 ا 2 3 2 3

 4 ذ ىذلاهجولاب هولعو ى (!ميكحلاوهو) ةردقلاو ةبلغلابهواعوهرهقلري وصت (هدابعقوف رهاقلاوهو ).لضفلدارالف |
 رهقلالاقينا فوألاو
 ىهوةبلغا ١ ن-عةرابع

 نم دارملاو قيقحلاهانعم

 00 ْ اذهلاىوأو) ةداهشئ ربك ةناكديهنأاناك اذا ىاعتوهناحبس نال باوجلاوه ديه:

 11 يع ا < اونآرقلابىأ (هبكرذنالنآرقل 'ئ
 انلفّسا ةداهش نمدارلا مدر ارانب او از ديوس الا نط ةغلب راك د يدبر دال ني طاكادول

 نال رهليلع ناو لس إ| رسمت (ىرن ا هنا عمنا نردهشتل مشأ) فانا ساويتطاؤرم ا يلام قع ةرضلاراهقا|أ ا يل
 هب نيبنام ةداهشلا ةقيقح وجد 4!الن ادهش لبا ا (ديشاالنكا عيت را

 نادت | مدلج (مننأتيفمك ) لسياارتا ةرركذل يعو سيتا وس لوقلابنوكب اكوهو عدرا | د نوفرعي (هنوفرعي باتكبلا هالبت نيذلا] مانصالا مي. (نوكرسشلا“ دلل
 ا خكال| ضو لولا ا ا (!بدن.ك هللا ىلعىرنفا نم رظأن مو) ناسالا بتل الد نم ىو رم نود كم مهنا (نونمؤيالمهف) نيرشلاو باتكلا لسه نم (ميسضأ ادرس ذأ
 لعمل! فال ظافلالا ىف كقوهو دارك داع ادار خيناخويسو تاو ناوملا اويدك نال ( هنا ا!بذكوأ) هللادنع

 هل ضرعتال تال 0 ريمضلا(هنأ) سفن ىلع لظلا ىف طارفالاةباغ خلابه دحوامهتمالكن | ىلع اهيبنت ني سمالا نيب اوعج

 هيلعلدا ةضراعملا نعمهزعأهنال ه«يلعلادنآرقلان اف ٍلسو هيلعهللا لص هنوبن ىلع ةداهشلا انهه ةداهشلا نمدارملاو لاّتحالا 7

 ةطك هللاعمنان ودهشتل كد أ ىلاعت هل اوق نكل ةرذنال نآرقلا اذه ىلا جوأوىلاعنهلوقل رشي و ىنب ديهشى اعت هلوقاو لوزغلا ببس

 رهاظاا وهاك نيئاغلا نب دوجوملاب غلب نمالو أر سف هنا هيف (11ليادوهو هلوق) ديحوتلا ىلع ةداهشلا دارملا نا ىلع لدب ىرشأ

 مصياللمتحاو اليا دن وكيف يكف نيينعلل المت نوكي اذه ىلعو هدعب نودوجوملا هبدارملانانمايئاثهلاقام ةني رقبهترابعنم
 ةباغغلاب هلوق) ةمايقلا مون ىلإ هادعل نودجوب نذلاو نيبئاغلا ني دوجوال ماع قلطم غلب نمو ىااعت هلوقرهاظ لاق. ناىلوالاو الملد

 لك ف ناك الذارظلا و لظ نم ىأسك رثلا اذهلاثمأ نمدارملا لابن اهجولاو ةنآلا هنمهربسفت ىف طرفأدق (ظلابىف طارفالا

- 
 مىيياعك



 "ل ضرالا امو ثاومسبلا ىفام نلف ىلاعتةلوق ىنعمنارهاظااناهسيف (| ةسجرلا نملدب ليفوملوث)
 ىف ناظحلا ن وكي هنا ىلع لذي هرهاظف هن حن رصام ىلع تيكستلل ىنعمالفهل لكلا نإب| نوفرتسعم

 هماعناو م اياهشعب هتجر نمناف

 2. : .( . بساثما وهاذ- هنا ى حالو 0 موب ىلا مهله هنابهّتجررمسفو ةسجرلا نم الدب 5 ءمحيل
0 

 كام هلورك ذإتلقناف (رنآلا نعنيدضلا خاب ىنتك 5

 - رابع "ىلو الاف رك ذلاب ىلو ًاوهفيك اوكلاو تاومساوهذار طار مظعأ راهنلاو ليللا نم كرحتامنا هسفو كرحم ىلا جا اددمتف

 0 ' ١ كذا عيمسلا قلعت مول نم دافتسم مومعلا اذه )ع ديم ل هلوق) كنا منو كياوهدنولابولب كا

 ولذا (كواذاغالالوق)

 نامهوتل هللارب_غرخأ

 ايلوةطاريغ ذاُكا راكنا

 ىولاذا<اراكنا لحال

 اممهوتيالف مدقاذاامأو

 نأىوالاو ًالجصأ 2

 هللاريغ مدقت نا لاقي
 راكنالانإب راعثؤلل
 هتبارعبغ ذاتي صر
 ذاحاباراعشا نوكيسفايلو

 ىلو نمدءالهنال ايو هللا

 ريغذاحتاعصيالو دودعمو

 هللاذاَكا بحيف ايلوهللا

 ىلو نه دب الهنال ايلو

 دبالالقاقاو ىطادوبعمو

 نال دوململا ذاخنا نم

 ىقدااخ نم هلدبال قاخلا

 قحشسي وهو قيقج عنمو
 هلوق) ادوبعمن وكنا

 ١ ىنعم هنوكب حيف ةفرعمهنوكب جوم هللة :د هنوكى أ( ىضام ا ىنععهناف

 ذأ نيب نم رك ذلإب ماعطا|صيصختى أ (هيلاجايتحالا ةدشل ماعطلا صيصختو هلوق) فرعتيف افاضم ن وكي ىتح ىضاملا

 د ”ىرقو ىأ (لوالا سكد عل *ىرقوهلوق) ىمهنافهمعطإل نموهلوقلهيف لخادبارشلان ار هاظلاو رك ذامهانععهلعجو قزرلا

 د '1ناباوبجلاوممطيال دج منصلاو مانصأأ مه َرشناهيفو فاشكسلا بحاص هيج رضاك اهرمسكي ىناثلا مطب ونيعلا فب لوالا

 ءاف فاشكلا بحاصو فنضملا ىلع لاكشالا قب نكل ىيطلا ةمالعلا لاقا ذكق يق ا هانعمال ةيد رثلا ةءارقل اد ذه ىلع ماعطالا نم

 كاع هماعناوك اياهثع هتجر نم ناف ضعبلا لدب ةجرلا نمل دي ليقو قا نان ةمايقلامولإ قوأ

 صعنا فاخأ ىنالق) لق ىلع«:طعزوحب و ننوكتالو ىفلبقو (نيكرم ثملا ع نم نوكنالو)

 انيالو انيك

 :نازوج جاجزلالاقلاق , ىبيطلاةمالعلا نالعاو ناب رفاكلا نع ضرع هنا لاقي نأالا يلع

 اامأون وكسلا نلصالا نوكي نأ نكمياد 5 كرخنامهلو لقب دن

 ع ىلع لدامرب دقت بجوف وم هلا لدام كقنت بج صصخ الن صيصخ تاع سما ضعبد )45(

 ةيلصالاو .رطفلاوهو مطام سأر عيبضتب (مهسفنأ اورسخ نيذلا) عجلاوأ م ءءلاىف (هيفسب رال)

 00 ءادتالا ىلعمأ 0 0 م 0 0 و

 نم عانتمالاو 0 ارظنلا لافغاو ديلقتلا ىف كامهمنالاو ,هولاو ساوحلا
 . ىلاءاهلوقىفك ب هتيدعتو ىنكسلا نم ( راهنااو للا ف نكس 58 هللىلع طع (هلو) نامالا

 ْ ابق 1 ىأ نوكسلا نموأ هياءالمتشاام 6 0 0 000 ١

 (يردغ ؟هتياريغأ ل ق) مل اهفأو م او ىلع نيكر ملل 0 الوعر 0

 | هاعد نمل درهنال دونعملا لو لابدار اأو ةزمطاىوأ اومدق كل ذاف ىلولاذاخ الال ايلوهللا ريغذاالراكنا

 1 ' ف رعأم اههنعىلاءلهنلا ىضر سابع نبا .نعو امهعدرم (ضرالاوتاومساارطاف) كرما

 | ىلع هرجواهتأ دتباىأاهترطفانأ اه د ألاقف رثب فنامصت< نايبارعأ ىنات أىتحرطافلا ىنعم

 7 (مطيالو مطي وهو ) حدملا ىلع بصالاو عؤرلا/ئرةو رطف”ىرق كلذلو ىضاملا ىنعميهنافهنل

 : 1ناىلعلَوالا س ع و ءايلا تفي مطيالر *ىرقوهيلا ةجاحلاةدشل ماعطا|صيصختو قز بالو

 ماني وةين اويد|ةيتر نعلزانوهام ضرالاوتاوه.سلار طافوه نع ِِك رشأ فيك ىنءماوةللاريخ

 | وت فرعا مطل ةرانوع طرهنا ىنعم ىلعوأ مع طقسا قع ١ مطأ نم قانا ن ىلع لعافلل

 دل هتمأ ياس ديلعنا لصون نال ل أنأ تأ ىالق) ط كلل

 ا

 ” رظنلاب كلذحص ىنازاتفتلا ةمالعلالاقو ناويحلا ىلا لصاولا مفنلا قز رلانال ةقوزر تسيل مانصالا نا ىنخب الو قزرلاب ماعطالا ارسسف
 :هلوقسسادنإل ةيناويحلاةبتر نع لزانوهامفندمالوق نامت ةرفكسلا تادوبعم نم ياك نءمهنمناف هللاريغ قالطا ىلا
 لا ةءارقلا ىنعمنا آلا ىنعملاوهل اوق نار هاظلاف فاشكلا ىلعه دئاوز نم اذهو ناومح مطيال و معطي ؛امزالل رالا سكع ىلع مطيالو
 ع اذ قزرالو قز ريناوي+اوقز ريالوقز ربهللانالاحلاو ايلوذختأ ةيناويحلا ةبتر نع لزانلا مصلاوهوهللا ريغأ ى أ رك ذام

 1 قالا هجولا بسانملا نا عم لّوألا حجر هنادفي ةرابعلارهاظ (هوحنو نيكرشملا نم ناوكنالو ى ليقو هلوق)قز ريالوقز ربال



 ٠ انكلا نوكوهو فراعتل اوهام نب ىفاولاقاذا موال ةخلابملاهندئاف تلق ساطرقلا ظمةدئافام ثلث ناف'(ساط رق ىلاعتهلوك) "
  5اونباع مهنألامامهراظنامدع فاشكلابحاصلاق (نو رظنبالمث هلوق) ىلوأ ا داتعمنوكنالامفاذهمطوقف رحسلاهنا ساطرقلا

 ةكالملا هيل انلزئانن اولو لاقاكن ون ميال“ نقي ًاواهنم نيب أع ئيثالهنا ىهوهتروصىف سو هيلعتلا ىلصةنلالو-ر ىلعلزثدقف كلملا
 :الاماو مهك الها بيف كالملالو زد: ءفدكدتلاةدعاقوهىذلارايتخالالاو بام اواي ةدئاملا باححصأ كله مهك الها نمدب نكي
 ناك ةلخ نالانلةمهك" الطاببسرايتخالا لاوز ناك ليقناف ل اوقأو نو دهاشياملوه نم مهحاو رأت قهزدن هروصف ه ودهاشاذا

 هلوق)هببسلاوزب دوجولا لوز ومهدوج» )١85(" 2 ببسلازف فيلكا لاز رايتخالا لطب |ذاف فيلكتلاب ءادتبالل ٠

 0 هوصق) قروب وتكت (ساطرتف !كيطتزول) ميكن عشيؤأ رشي دال
 00 ا انراصب تركسامنا اواوقين أمهم :ك« الف هيف عقبال رب وزتلا نال سمللا صيصخت و هوسك (مهيدياب دأب

 اسقف عامنا رخال أ لاو سحيم زلدب روحت دقدتاف زوجعتلامقدا ىديالا سقت متامالث بح راضالا
 هلوق)انهحراصإًالارك ذا هيلعلزنالول اولاقوإ) ادانعواتن«" (نيبم رحسالااذهنا اورفك نيذلالاقل) ءامسلااةسملاناو
 كب رءاشولن ولوقيقراند انلز اولد اريذنهعم نوكيف كلم هيلالزالول هلوقك ىن هنأ نملك كلمهعملزن اله . (كلم

 قالا كاسل ١١ هيرو لاو يف لاظاو ةوسرتقاام عنامملاوهامل نايب ومطوقل باوج (ىمالا ىضقل اكلم
 ناب سانلا ناك اذه ىلعث مم 0 مهلبق نميف كلذ, ترجدق هللاةن_س ناف ميك الها قحط ارد ثيح لزن اول :

 هكتالامهانلعجولو لاقي || ( نو.هلءام هملعانسبللو الجر هانا جل اكلم هانلعجولو) نيعةفرطءلوزندح (ندرلا
 أ الو نولوقيةراتمهناف ناثحارتقاباوج وهف لوسرال لعج ناو بولطإلءاطالعجنا ناثباوج |[!
 ةكئالملزبالكب رعاشول | هنونباعي اكلم كلاني رقانلعجولوىنعملاو ةكمئالملزنال انب رءاششول نولوقيةراتو كلمهيلعلزنأ [|!

 كلذب دارا ناباوجلاو || دعى :وقتالةب رشبلاةوقلا نافىلكلاةيحدةر وصف ل ربج لثماك الجر هانلثمل اكل ملوسرلاوأ
 الماش ن وكيف سنجلا || ير دقلامهت فب مالسلاوةالصلا مهيلعمايبنالا ن د رفالا كل ذك مهآراسعاو هتروصف كللاةن ؤر

 مهاراماوهلوق) عمجلل لأ ن ىلوقيف مهسفنأ ىلع نوطاخعام مهباعانطاخ ىأ انسبلل الجر هانلعجولو ىأ ف وذحم باوج انسبللو
 دارفالا كلذك نم لسرب”ىزوهتسادقاو) ةغلابلل ديدشتلابانبللو ةدحاو مالب نسل ىرقو ملثم رشبالا اذهام

 لاق ءافخهيف (ءايبنالا || هناوناك ام موتماو رخس نبذل, قاخ) هموق نم ىربام سو هيلعةنلا ىلص ةئنالوسرلةيلست ( كلبق
 ناى روباسبنلاةمالعلا مهئازهتسا لابو مهعلزتفو ا ءإجال اوكلهأ ثيح هب نؤزهتسي اوناكى ذلا مهب طاحاف (نؤزوتسي

 000 0 لاصتسالا باذعب هللا مهكتله فيك ( نيبذكملاةبقاعناك فيك اورظنامث ضرالافاوريسلق) | '

 هيلع ل يئاربج ىارامل كلذكالو رظنلال جال ةم ربسلانأ اورظناف ضرالا ىناو ريسلق هلوق نإ وهنبب قرفلاواو ربتعتك ش 1

 هيلعىشغماللاوةالصلا || ىفام. نللق) نيكع كلا طا راثآىف رظنلا بااو اهريغوةراحتلل ربسلاةحاباهانعمليق كلذلو انهه
 اوثباعرزسرلاعيجناو | نيعتملاهنأىلعاهدنت ومط اريرقت (هلللف) ت تيكبتلاؤ-وهواكلاءواقلخ .(ضرالاوتاومسلا

 ايل امر وص ةكنالملا الطفت اهمزعلا (ةج رااهسقت ىلعبتك ) ٠ هريغاو رك ذب ن ا مومكعال ثيحب قافتالابباوحءال

 ميقارباو طول فايضاك ةلدالا بصنب هديحوتب ملعلاو هتفرعمىلا ةيادطا كلذ نمو نبرادلا عيامةجرلابدارملاو اناسحاو

 كار 7 0 نيذلكو 2 فانثتسا 1 1 0 1 رثكلا ىلملاومالاو تا

 ناف 00 ةيديسللع 00 رظن الجال هزيل نادال وص 2 نكيهتبدعت ٠

 ارب رقتهلوق)اهنعباوجلا ىلعاوردقام ةخج مهيلعدروأ ى أ ماخ-او مازلا ىأ (تيكستلاوسهلوق) جراخلا فرن كوسيط لا 7
 نال(باوجللنيعتملاهنا ىلعهيبنتوهلوق) ءاكرشلاو ةكرشلا لطب هلل ضرالاو تاومسا!ىفامناك اذاو مهني رقم مهلعج ىأ (مط

 هلوق) وبينا ىلا ةجاحالف نيعتمباوجلااذهنإب رعشم ,ميراوج ىلا تافذلالا ري سبا وقلب مسوهيلعهتلا بصلوسرلا ميلعت
 ولا ىلاعت هللا لع وهو صقن دعولا فالخا نال د_عولا ىضتقع ةبجاوةجرلاتراصف ةجرلاب دعوهنال ( اناسحاو الضفت اهمزتلا 7

 دعولابالاقلطم هيلعةبجاو هج -رلا نا لاق نم ىلعد رةمالك 3 1



 0 0 1 دك هنالوأ 1 ا ل

 . (ريخلا يدقت نعىنغتسا كلذلو هلوق) نامزب قلخلاع نعرت وم وملاوه ىذلا لجألاءاضقب محلا ناف ىخارثلاوهو قيقحلا ىنعملا انهه

 (١م٠) هرك ذيولو روهشملا فالح حجرملا

 1 | رك ذيجوف هوقلعمو فاشكلا ب>اصهب ح رص فرظل| نعفصولا عم ادتبماريخأت ءاحصفلا لامع“ سافر وهشملان العا

 0 جارختساهلوق) مظعتلا دصق ىلاوهو فاشك- ]| بحاص هرك ذو ف ئصملا

0 
 |( لعلو(عرضلا نمنيللا

 ىنعملا اذه نملقنلا دس

 آثنمكشاا ناك _كاىلا

 وهىذلا لعلا جا ارحتسا

 مسابقلعتماوق) نإللك
 وهام دارملا سبل (هللا

 سفنب قلعت. هنار_هاظلا

 قاعتمهنادارملا لب هلدا مسا

 سدقالا مسالا هن مضت امب

 ةيدوبعلل نم_ضتم هناف

 قماحوهلئاقلالوقك

 نال هيف داوج ىأىبط
 راخلا هب قتاعشال مسالا

 ىب:عمرابتعابالا رورجملاو

 فرظوأ هلوق ) رهاظ
 نوكيف (اربخ عقور قسم
 ىف نئك هنناوهو ىمعملا

 سرالا ف تارا
 امهمؤ ىل اعنا هنوك نوكو

 امهيفامي هماعنعازاج
 ئشلا ىفملاعلان وكل معتسا

 قب رطب هيفاعي هماع ىنعب
 سدلووهل وذ ) لسرالازاجلا

 ى سيل ى أ( ردصملا قلعتم

 اقلعتمضرالاو تاو 1
 ةإ_ص نال رهجلاو رسلاب

 ل مدقتنال ردصال/

 ىلا مهيدحتو مهوصأ قلاخو مهقلاخ هنأ تدثام دعب مهنارتمال داعبتسا ( نورتع متأم) هنامبدوصقملا |

 ١ كلن عج ىلع ردقأ نأك ءاشياماهئاقب اواهيف ةايحلا عا دي اواهعجو داوملا قلخ لع ردق مناف ملام

 ْ هاهو رمل ادلص اوكشااع ارتمالاو ثعبلال يل دةيناثلاو ديحوتلا ل مل د ىلو الا ةن ًالافاين اثاهتايحاوداوملا

 قوتاومسلاف) هريخ هللأو ىلاءّو هناحمبس هلل :ريمضلا| (ةهللاوهو) ع رضلا نمنإللا جار حتسا

 ٍ ىذلاوهو ىاعتو هناحبسهلوةكريغالامهمف ةدابعلل قح سا اوه ىنعملاو هللا مساب قاعتم (ضرالا

 لدي هللاو ريما ىهوأ ناثربخ ةلجلاو (كرهجو كرس لعي) 0 نا هلاءامسلا ىف

 [١١ ديصلاو هجراختنك اذامر ملا ف ديصلا تيمر كلوقكامهيف مواعملا نوك ةيفرظل|ةحصا كب و
 كرس لهي وامهيفهنأك امهيفامع هماعل كا ى لاعتو هناحبسهن أ ىنعمب اربخ ع قو رقتسم فرظوأ هيف
 نم (نوبسك_:امرلعي د) هيلعمدقتتال هتفص نال ردصل(!اةلعتم سدلو هلريرقتونايب ؟رهجو

 سفنالا لاو-أ نم رهظيامو قام رهجلاو رسلابدب رأوإ_علو بقاعيو هيلع ٍسيئيفرشوأ ريدخ
 قارغتسالاة دب نم ىلوالا نم (مه رتابآن م هنا نم مهنا نامو) حراوجلا لامع بستكس انو

 ن 1 ار ةلاتايآ نم ةئاوأتازذكملا نم ةرجتموأةلدالا نم طق ليلد م طر هظيامىأ ضيعبتلل ةيناثلاو

 (مهءاجامل قحاب اوبذك دقف) هيلا نيةفتام ريغ هيفرظنا 0 (نيضرعم اهنع اك الا

 ال 0 هك دالالاو ء نيض ا امل منالبف هن 10 نأ رقلا ىنعي

 55 انكر 0 56 را نع نر

 0 عافتراو مالسالار وه دنعوأ ةرنآل واين دلا فمه باذعلا لوزن دنع نؤزوتسيهباوناك ام مهر هظس

 سانلارامعأبلغأةدمنرقلاو نامز لهأ نمىأ .(نرق نممهلبق نمانكلعأ © اوررلأ) ع

 دلك 1511 لق معلا ىف قئئافوأ ىب : هيفرصع لهأ نر ,ةلالبقو نونامتليقو ةنس نوعبس ىهو

 ىوقلا نم هاني يطعأو أ ريف مهانررقواناكماهيف ملا لعج (ضرالاف هانكم) تنر 20 تاو

سلا نم كل لعجن مام ( 3 نكمت مام ) اهيففرصتلا عاون اننماهن اوتكمنام تالالاو
 .ةع

 بايسالاو دد_ءلاب راهظتسالاو لاملا ىف ةعسلاو ةّوَقلا نم -- ماموأ ةكم لهي م اقملالوطو
 ارازغمىأ (اراردم) اهنمرطملا ًاديمناف ةلظماوأ باحسلاوأ رطملاىأ (مهيلع ءامسسلا:نلسإ رأو)

 مهانكلهاف ) راّملاو راهنالا نيب فد رلاو بصخلا ىف اوشاعف (مهتحت نمىرحت راء اادعرو

 مهتمالدب دارج رف حدعب نم) نحو منا ايش مهنع كلذ نغير ىأ 0 وذ

 رمعل نرخ آم هناكم شنب و 0 م كلهم نأ ىلع ردقاك ىلاعتو هناحيمس هن أ ىنعملاو

 الالب 777777777ججج

 0 انج العقاد ِح روج لوقا َح اوجاع أوه 2 ساهيل ْئش :سفنلالاوحأ نمر يظيالل غال

 اهدسع انلهلبقام ساو دق ةيديسلااءافلا نا ىلع ءانباذع ملا 0 000 هناك لوق) كسلا نر

 ع اهتمىاتلاجولا نوكىناثلاهجولا ىلعو ةيبيسلا نملوالاهجولا ن وكل والا هجولا ىلعف سكععلاب وأ



 نمار ناي نرادا وب نإ داتا درشل القال يحل د 00 ْ ١

 خيالثلا روصلا بسانبالر وكمذملا ىنمماب نيمضتلا نا ىدخالو مالك هت ةبوستو رد داخغالا ىنمقادنا ىو اههنبب طابترأو
 دوحوع سشدل امفلاقيإال قلخلاو قواخع سل امفلاقي هنال اخ نم عال دج نا لاين فوآلاو هبلاةجاحالديعب فاك: الا ىلو الا :

 روك ملا ىنملاب نيمضتلافاض رععوثلا نوكهسفنب مايقلا مدع نم دارأنا هنالرظن همقو (امهسفنأب ناموةيال امهناىلعاوممنت هلوق) :
 تمعزاك نيدوبعمامه+ وك حصيالف ءاقبلاو دوجولا ىف قااخلا ىلا اههجانتحا هسفشب مايقلا مدع نم دارأناو ىنحال كه هيلعلدبال ١

 ةرابعرهاظ نكل دوصقملالص>ر ونلاوتاماظلا قاخو ليقو امهم قاما قاعول لب امه لعجلا ىدلعت ىلإ جاتخيال اذهف ةيونثلا
 : امهلخديو رونلا متاسلتتلا لع لاي رزا قو از تال 5 قاد ل درا ندخل اعل رونلاثادحا نع ريعهناوهو فذصملا

 وه لرالاف رشو ري-خ نيطادوجوب نولث اقلاىأ 06 وذثلات.عزام ىلع هلوق) تادوج وملا نمت سل ةدلطاان أ ةدافال قانا تحن

 لح ابالامهتاذب نامئتاق ىنعملا اذهماصمو روهشا ا ىنعااريغ ىنععاهثو رك ذنبذللا ةماظلاو روثاانا هيفوةماظلاوهىناثااو رونلا
 سجحلا دنع ءايشالل ارهظم نوكتةيفيكو وهر ونللر وهشام لا ىنعملاو هدض ةماظلاو ريخا| لعافلا ريغالر هظااتاذلاوهر ونذلا اولاق مهماف ا

 لدي فيكف رهاوجلاراسك هناذيمئاقو 191/8(2) دوجومر وكذا ىنعلاب رونلانا خالو اهمدع ةءاظلاهىرمصبلا
 هلوق١ هنالطن مع نواب صصص حصص خص يختل بتتتح

 وق 1 ١ 0 ةرثكلل تاماظلا عجو ةبوذثلا تمحز اك ميكاب ناموقبإل اين ىلع اهيدشت لعحلاب -ةّماظلاو

 0( عاام ددعتملالضلاو دحاو ىدطاوىدطارونلاب ولالضلا ةماظلابدارما نالوأ مل ةاماخلا ماوجالاواهبابسأ
 ىلارظنلاب اهمارسا رك ا ةبآلا هذه جتح ارونلا داضب ضرع ةماظاا نأ معز نمو قالا ىلع مادعالا مدقتلاهعدفتو

 بايسافالاو رونلا بابسأ| مهم رب اورفكنيذلام) لعجلا هبقاعتبالىتح مدعلافرنص سيل ىمعلاك ةكساملامدعن رعب لو
 هلةلماحلا مارجالاو رونلا || ىلعةمعن هقلخام ىلعدجلاب قيقح ىلاعتوهناحسةنلا نأ ىنعم ىلعةلل دجلاهلوق ىلع فطع (نولدعي
 ىدطاوهلوق)ةريثك اًضيأ ءايشال ا هذه قاخ هنأ ىل اع اههنت مهب رب نوكو هتمعن نورفكدف نوادعيهباورفك نيذلامدابعلا

 دحاو هللا نيد ىأ(دحاو ىاعو هناحبس هنأ ىنعم ىلع قا هلوق ىلعو ًارفك,الواهماع دمح نأ هقح نف مهشيعتو مهنو كتل ابسأ

 لملك فى دلالوص أ ىأ اذهدعب ودم اعبتساو كوستر هندي عر يدا نانو هاوسدد ا«لعردقت الام قاخ

 8 اودحاوءايننالا للم نم سنن قعياكتال عقبال نولدعي ىأةفوذن<# نولدءيةلصواورفك , ةقلعتملوالا ىلعءاملاو نايبلا :

 ”عورفلا ىف فالتخالا هناحبس هءاهنووسي ىأ نائوالا مهب ر.نولدعي رافكدلانأ ىنعملاو نول دعب ةقلعتم ىناثل | ىلعو لعفلا

 نم يكل عرش لاق اذلو لصأوه ىذا مدان اد للان تملا ادتاىأ ( ناط نم مقاس ىذااوه) ىلااعتو

 كقاراوندب ىسرامنبدا 5 دوا تا امل قَد متنقل واهتس وا

 ةيقلمتيال 0 هنابفصووركت كلذلو هميظعتاهب فاتئتسالاو ريدا يدق: نع ىنغتسا كال ذو ةفصلاب تضصخ ةركن ىسعو ىسومو ميهارب'[| :
 ءاشنالا لعملا نال (رسب 4 هنالو ةردقالو ملعب هيفد ريغل لخ دمال هنا د_ذع هناي ءزعرب_خأو ريغتلا لبةيال ناعم ثدثم ى ا ىمسم

 د22 ا حححمسمسوو

 ىلع 0-3 0 0 هبافصتم 0 10 هسفنب هداحأ ني 7

 كلت هنم ناكىذلا لد السبق م مهب رب 0 يتلا

 ةرورضالوةر و رضلالا ىنبنيال مظنلا رييغتو ديعبا|فلكتلا اذه لثمنالفالؤ أ امارظن هيف )وق ن ارفكسلا ةرفكسلا نم م ماظعلا مننلا :

 (هنم ُئشىلعرد_هبال هلوق)دجلا عمهلةقالعالذا هللد+ ا دعب رك ذينال ساني النار ةكلا ةرفكلان م هلوقنالف اي ايناث اماو انهه

 روهظدعب لاب نا هجولا( ناي ل اذهدعب هلوق) ئث ىلءر دقي الاملاق.ناىلوالاو م هذهىف مديل

 سفن ىلءراكنالا عقيل ىأ (لعفلا سفن ىلعراك_ال' عقيل هلوق) فاشكسا !بحاصلافاكضرالاوتاوم.لا قلخ ىه ىنلا تانآلا هذه

 ىنعي( هميظعتلهب فانئتسالاو هر ك.:ماةلظم مطودعناب راعشا هيفو قمل نع لودعأ قلطمىل !عىألودعلا ْ

 تم هلوق) هميظع:لهب فصوورك(:1كاذلو رث "دان راش تايم لك ل -ءجوااج ًاوهو ىضقلوعفم ىلع ىم. ملجأ !فطعإل 1

 )0 ردقالو ملعب هيف» ريغل لخ دمالدل اوق) لماتف لمعلا ارئاسو تاق دصلاكبابسالابريغتي دقدن اف لّوالا لجالا فالح (ربيغتلا لقي ال نيعم 3



 ا ناىلعل ديف 0 نال (ةيهولالل ةيفاثملاةسنا لا ىلعاهدنتو هلوق)

 0 لا ةيهولالا ن عوازل دال سناجم هلام كو سناجدل

 ودعت يال ىلاعتم ريغنإب 0 ًاىلعهبثوهلوق) تح 0 ,رلو كلذلاق

 اارشلاو وااخهنال ىلاعتهريغلعافالو رانا لعافلابالا قام الد ١نال هب صت+ فاو رصحلا ديف ماللاب ىحخا ربل نامل

 1 هلوق) ىواضيبلا نمباتكلا ة كتاف ربسفت ىلعاهانبتك ىنلا ىثاوحلالئاوأ ىفحاضيالا وح ثحبلا اذه انحضوأ دقو ضرألاو

 . 1 علثم ىه رهو هلوق) دم< لوأدجهلةتباث ةفصلاهذهو الممضرألاوتاومسلا قلخ ةطساون دمحلل هقاقحتسانأل (دمحل وأ دج

  نولوقب ٠ مههناف ةفسالفلا مالكل قفاوماذ- 5 ا ا ل نالوا نهلثم ضرالا نمو ىامتهلوق نم ةوخأب

 3 ةفلتخاهنوك ىلع لد: ئشهيف حصي لهنا رهاظلاف عرشلاامأو ةصاخ ةيعون 0017/8( ةروصو ةصاخ ىل ويه كلذ لكل

 : للب قئاقحلاو تاذلاب
 وعملا ةدارابىلوأوهف اهلكس انج اللال وانتم قاطيام نالو ةيهولالل ةيفانملا ةسناجلا ىلع اهمدذنو نيملكتملا نم نوققحلا

 . هنع ىححو تاس ر تع وجالا نم ىطعأ ةدئاملاةروسأر ق نم م مل_سوءهيلع هللا ىل_دىنلا نع# 3

1 

1 

َ 
 ا

 اهلك ماسجالا نا
1 

0 
0 

 0 اين دلا ف سفنتي ىنارمصنو ىدوبم 2 تبرع ةيهانلا ا ةنواستم

 ع تاا تال[ 4 اعنالا5 1 :1 ١

 | وقم ات الثوأ اتي هك اناا قوبل وع مالك نم موهتملا وعنا ل

 ) ةنانوتسو سو ةثام ىهو ولات لق
 لا

 1 1 ١٠ج تا لعلو ىر وبا سينلاةمالعلا

 © ميحرلا نجرلا هللامسب ع تاذلاب اهفالتخاةدافتسا

 [| قحتشمل اهنا ىلعهبنو دملابقيقح ىلا ءتوهناحبسدنب ربخأ (ضرالاركاوختلا نا ينااهيدطا) ال اص ا
 | .تاومسلا غجو نولدعي مهب ربمه نب ذلا ىلع ةجخ نوكيل دمحم وأ دج ماسملا من رحب : : ارد

 1 واعواهفرسلاهمّدقو 0 رك ورانا ةنواقتمتاذلاب ةفلة#اهتاقيط نال نهلذم ىب رهو ضرالان ود 0 :

2 ٍ- 5 

 هلىذلا لعجو قا ناب قرفلاو امهأشنأ ( رونلاو تاملظلا لعجوإ) اهدوجو مدقتو اهناكم ءانباضيأ اذهوةسيفانتلإ
 || رونلاثادحا نعربعكالذاو نيمضتلا ىنعم هيف لعلاو ريدقتلا ىنعم هيف قلخلا نأ دحاو لوعفم

 ةماظلاو ةفلت< ع ونلاب ةدحةمتاومسلا نوكس نا 0 ع

 تاكرلا فالتخا عم ةدحتمتاومسلا نوكن ناز وجبال /لاقب ناوهواضي أ ىمكحر ظنانههو هفالتخار ات ل ارداقلا:دارابتاكرحلا

 " كلذك اضيأ ضرالاتاقبطلوقانال صاخشالا بس< اهفال_ةخاتاذلابفالتخالا نم هدا رص لعل لاقيال تاصخ#فنلةطساوب
 آلم ذأ ءامسلامهضعب لاقىر وب اسدنلا ةمالعلالاق ءاماعلا اههف فلتخ ا ةإْثسم هذه (اهفرسشل اهمدقو هلوق ) صاخشالا ةفلتخم

 ١ ”لقو ىاصع نمىراوجف نكسيال ىاعنهنلالاقو ةنحلانم طيهأ مدآ هللاى كعامل اذلو هيضعماهف مقزاعو ه5 ئالملاديعم اهمال

 ٍ رثؤللاو ةرثآتم تايضرألاو رثؤم ءامسااو ضرأألا ىلع امد-قم ءامسلا رك ذرثك ؟ الك غقرر اطوتخانهي س ءامسلا:(ًدلَعَجو للاعَ

 ىذا سانلل عضو تيب لو أن الاقف ةكربلاب ضرألا نم اعاقي فصو ىلاعتهنال ل ضفأ ض رأالا لب نورتآلالاقو رثألا نم فرسشأ

  ىلاعتلافةكربلابض رآلا ةاجفصوو هلو-ادكرإب ىذلا ىصقألا دحسملا ىفلاقو ةكرابملا ةءقبلا ف لاقو نيا اعلل ىد_هواكر انمةكع

 .فصو ىلاع هنالهلوق نا قخعال لوقأ اهرك ذىتلالئالدلا نم كلذ ريغىلاضرأ الان م ءايبنالا قلخو. اهتاوقأ اهيفردقواهذ كراب و

 . ةمدقمتعقو ىنلا ةئيطاه ذه ىلع تاومسلان أ هدا م (اهدوجو مدقتو هلوق) اهتدفرشاال اهفرشىلعلدد ا ضرأالا نماعاقب

 .اهام نشطغأو اهاوسفاهكمس مفراهانب ءامسلام اتاعزانلا ةروس ىف لاق ىلاءزهنال ةدوجوملا ةئيطا هذه لعةنئاكلا ضر .الازعأ

 (نيمضت |ىنعم لعلا فو 0 وع نعرتٌهد ضرالا طسب نا ىف ب رصهنأف اهاحد كلذ دعب ضر "الا واهاحتص جرخأو

 نإ لامعا هرةةلجلاب وهيلاوأ م يهني وأ هايارب_هب وأ هنم لصحب ناب ئش 2 نمض ىف ئث لهج نإ مضتلا ينعم يف ازات دولا ةمالعلالاق

3 



7 
 ا م تاقتشملاف تعنل أ ريظن دماولل 1 1ىف 06 ا ) ريشا نان داع هلوق) ٠ 1

 كلام نباودي_ىلا نبا نب رخأتملا نمه لع صن نمو ةتكشلا« ذه نعالوهذ كل زاجاف ىرسشخعزلا هو ونايب فطع يلع فاعيال ١

 رك ذامهنم مزللالدبناك اذاهءاوهلاؤسباوج (1-|«نملدبملاح رطزاوجلدبلا ط رمت نم سدلو هلوق ) همالك ها امهعم سايقلاو

 هئملدمااولاقشين ًاىلوالا ناك-لالاو حدرطملا كح ىف هنملدملان وكي دقهناب راعشالدنلا طرمش نم سلو هلوقفو رودذممما نم

 وأوهلئمهلوعفموأ رمضم ربخوأهلوق) نايب فطءوال ديه|ءج حصاذلف هللاةدابع ىنعميةللا| ايدو الصأ حورطملا كح ىف سيل

 هئالردصملابةآ!لوؤت ىتحةب ردصم نا لعج حصيالوةدابعلا لب هنلااو دعا نأ سيل وهو ىنت م اهىلا مجاري ضال (ىنعا

 ني زيوغ ا تا ف

 ناب ىنت سعأام هدا يصل بق ناف قب (1ا//) الك حيخصريغوهو مكب رو ىف رهللاةدابعوهو هن ىنت ىمأامالا | ذكهرب ل

 تارد .ءانأو» نونا |” لسسللطخششلللللللللللل
 دعلوت. ناب سمأامانلق هم لدبلاح رطزاوجلديلا طرش نه سدلو هنملدب وا هب ف ريمصال نايب فطع (مب رود 0
 0 0 7 ىتيعأأم نم هلادب ازوجالو ىنعاوأ مل |وعمم دار هر وأ خا رالب لوصوملاءاقب مرابلاعلا

 0 امال ىلاعتو هناحببس هللا ىلا دنسم مالا نالةرمسفم نان وكس نا الولوقلالوعفم نوك< الر دصملا نافهب

 نق كون) الوعنم سمالاب لوقلالوُؤب ناالاه دعب ىكحت ةإ-!لب رسفيالل اوةلاووكب رو ىنرهللاودبءالوقبالوهو

 رتل لودنم 0 ابيقرىأ(مويف تمداماديهش مهباعتنكو) للا اودبعا نأ هب ىنتسعأاعالا هت ىعأامليقناكف

 لكرص الدب ناكل ىني || شب (ىتيفوتاملف) نا اورفك نم ملاوسالا دهاشموأ هودقتيرو كلذاوأوتب نأ 0
 ل رج امن اينال وعيت ناك هللا ىلاعت ا هك رئاواقإلا ُئغلاذخا ىفوتلاو د كيفوتمىفا وقل الا ىلا

 ذأ نكل كلذك نبأ مطاوحال بقارملا (مهبلع بيقرلاتنأ تنك ) اهمانمف تكمل ىتلاو اهتومني> سفنالا فوشي

 تالا لازئاو لسرلا لانسرإب اهيلعميمتلاو لئالدلاىاداشرالاب ه.لوقلا نمهتمصعت درأ نم عنمتف

 كنافمهمذعتناىأ ( كدابع مهناف مهذعتنا) هلبقا يم هيلع علطم (ديهش ئش لكى بعت او

 الا 00 امون ىلع هيبذت هفو هكلع لعفبي امف ىف 00 0 0 0

 5 :١ 00 اع 0 ان كل ل

 لوقبالوهوهلوق) حييص 1 0 م 30 0 2 0 1 4 1 م 0
 ع ديعولا ىدكصع كرشلانارفغمدعو لضففترفغناو لدعف تبدعناف مرج لكل هند دع دسم

 : 1 ارقد (مهقدص نيقداصلا عفني موي اذه هللالاق) نابقيلعتلاو ديدرتلا عنعل هتاذلهيف عانتماالف كك رد رشااودبعا | 2 0 0 0 0 :
 4 ١!نالاق 5 1 ٠.لع 7

 0 م سدلو لععفلا ىلا هتفاضإب حافلا ىلع ىب د نكلو ربخ هنا ليقو عفن موبمقاو ىسع مالكم يم
 زاب الدئنمحو ,ط لوقأ

 مزلب - 2م 1 و فراك! لاح ناك ام عفانلا ناف اندلافقدصلا قدصاايدار اوبر عم هيلا فاصملان ال حيحصب

 ا وظلوا ناب يسع (ميظعل ازوفلا كلذ هنعاوضرو مهنعةللا ى ذر ادب اهيف نيدلاخ راهمال ااهتح نم ىرت تانجو )
 لإ هلوق )ب روفر ا بذاك ىلع هيبنت ( ردق ئث لك لهو نءفامو ضرالاو تاومسلا كلمهلل) عفنال ناب

 1 ملاعب نيداتح لاقوءالقعلل اميلغن نومف نمو لقب ملاماوهمأو حيسلا ف هاوعددابنف اشد

 نمالو أ هرك ذامانه مزار مل ةناهاو ةيدوسلا هينر نعلوزااو نو اا 0. 1 (يالءلوتلا لدي 3 :اهاوةبد ونعلا ة لوزنلا ١ لا ةباغىف :ابامالعالقعلا ىلوأريغ
 لوقلاريسفت ىلا جاة الذ نيحوانلق ىذلا لبي وأتلا ىلا جات ف لاسحلا ( ىناث - (ىواضيب ) - ؟")

 دبعلاناف عرشلاهز وجب ملام مهكلم ىف نولعفيامضعبب مهياعضرتعيدقدابعلا ناف(ىلطملا كالا ملا لع ضارتعاالوهلوق) ىمالاب
 حابقتسا نب امكحو زجلا ىننيابلاغ ازي زعىلاءتهنوك ناف(حابقتساالو زعالف هلوق) ةقيقحلا ف كلامي سيلللب اقلط هلك

 مزليي هناف دلو نجرالناكن الق ىلاعتلاقاك تاذلإب عنتمملا ف نوكبدق ناب قيلعتلاناهيف (اهتاذل هيف عانتماالف هلوق) ل

 ريدقتلاو (فوذحاذه ربخوهلوق) فاشكلا حاصل ضرعتولاناقاملجالو اندسفل هللاالا ةطلآ اًمهيف ناك ولى اعتلاقكقيلعتلا
 ىف زوجال هنأ ىلع نيب رصصبلا ضعبفةاحنلاه يف فلتخ امم !ذهىضذرلا لاق (برعمهيا| فاضملا نالهلوق) هوحنوأقدصلاءاؤجاذه

 ةفيعي) |ةإعلاب اراشعاهؤانب زوح ناد ناي رسهبلاضعب و نييفوكلا دنعوءاذم ذيلاةلعفءْضافاضلا فرظاا ف بار ءالاالالشم

 تارع أ امال رود



 سف اباهتاسقتو ةبترملا ون دنود نم دارملانوكيناب ةرياغملا اماهلوق ىلع فطع (روصقلاوأهلوق)

 قالا ارادقتلا ىل_هفلاغق

 نينئاك نيطاهنلا نود نم
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 2 0 ىلاعنم هىأ 1 0 |
 إو رب زاتخو

 5 اا 00 لام سبلاو 0 0 وقعو | تا

 1 | الخاملوقبلا ناولأ نماطو>و لخ اههنذدنعو جماهسأ ارد_ذعو اممدليست كوشالو سواف الب وا و نينئاك

 ْ | 01ر0 ل عو نم تلاثلا ىلعو لسعءقاثلا ىلعو نوي زاهنمدحاو ىلع ةفغرأ ةس+اذاو ثاركلا هللاىلا ةم-سذلاب قدأ

 | سللاق ةرخآلا ماعط نم مأ اين دلا ماعط ع نمأ هللا وراي نوءمشلاةفد. دق سماخلا ىلءو نيج هيف نوكيف هلوق) ىلاعت

 طف نم دز و هللا كد دع اوركسشاو متل ساماواك هر دقب ىلا عدو هنا دع .س هلل هعرتخا نكاوامهنه ىلعخييب ون هنال(1-|هيبنت

 |  لاقمتبر طضطاف ىلاعتهنلا نذإب ىح |ةكمسإ.لاقف ىرأةنآ ةبآلا هذه ن ا ؛ راولهللا حوراباو اقف || نيدوبعمامهايا مهذاختا

 ا ' مهينأت تناك ل يقواوخذ 0 هلي تراطم“ ةب ودم تداعف 6 عدوا ىلاءاعا هيفف هللا نود نم

 0 راطع قلاءافاذا ىتح نواك ا. رايكلاو راغعلاو ءاينغالاوءارقفلااهماع عمت ا بغام هون نيعب رأ عمقنلاةدا رع عمتوال نأ

 1 . وأ م ادب ضرءلو*ىربالا ضي مالو هرمع ةدم ىنغالا ريقؤامنم لك ايو اهاظىف نوراظني مهو هريغدبع نو هريغ ةدابع

 براطضافءامالاوءاينغالا نود ىذرملاوءا ارقفلا ىف ىفدئام لعجا نأ مالسلا هياع ىسع ىلا ىلاعتهنلا هرقل 0-2 و

 | اولقر اوفعتساةطإ رشلاهذوم اطازب |هللادعوا ل ليقو الجر نونامثو ةثالثمهنم خسف كلذلسانلا
 1 | انههتدلا هنقا وها | ضعت ٠ هت ردح |ىرتةلهل هن م ماذهن اد هاك. 0 ل هل ,ال 1 0 5
 0 و نكن 7-0 2 39--_ كرم 7 ىنمال(تاذلادارملاليقو

 ا مهنأ لاحلا لعلفاذه ىلعو ندبلاءاذغ ةمعطالان امكح ورلا ءادغاهئاف فراعملا قئاقح نع ةرايع 2 ل ل 2

 ظ 1 ىد 1 !م/ىأ 2 اهانعم سفنلا لءج نكميال أ  نامالا متادح نا مالسا وةالصلاهيلع ىسع مظلات ها ملع فاوق هلل | و دعتس ل 2: ا2> قاونش : 7

 || لجاللاف هيفاولسأو لاؤسلان ع اوعلش ملف يلع عاطل ن هم اودع ىوقتلا اوامعةساف

 | اذا كالاس !|ناف ةقاعؤفوخورطخ هيف نكلو 00 هلازنا نأ ىلاءعتوهبا>عمس هللا نيف مهحارتقا

 أ ىيييشادااو) ادرعب ال ال هن لضيفهلر مدل لو هلءتحال لعل هماقم نم ىلعأو هام هلك

 ينعم لب قدا
 تانلوه سانا رك |
 نيتامحالرب رقت هلوق)
 مودع لعثمان

 هّللاةدايعن ىلع هيبذتهيف نوكيف ةرياغملااما نود ىنعمو قود هوا نيطالةفص للا نود ٠ نمو 0

 | روصقلاوأ 2 علو امن هناك د ةدامع الكم ريغ ةفايع مم ناعنو هنإو هس نان ا عيج

 1 . هللاةدايع ىلا لصوت امهتدامعنأ او.عزاعاو ةدابعلاقات>حتساب نالقتسم امهن ًالودقةءرول مهناف كلانس

 ' 0 ىلاعتو هناحع .س هلنا ىلا! ذب نيلصر .ةم نيطا ىأ آو ىو دخلا ليقدت ا رمل عئو هب احم

 ١ ىل ىتشام ( قب ىل سييلام لوقأناىل نوكيام) كب رشكل نوك نأ ع نماهم زن: كهز أ ىأ

 أ "كفن ىامرعأالو ىسفن ىفام لعت هتماعدقفؤ هتاقتن كنا) هلوقأن ًاىلق حال الوقلوقأن أ

 1 بقو ةلك اشلل كفن ىفهلوقو كي امولعم نم م هيفختام لعأالو ا ىسنقف هيفخأاملعآ 0

 | || ميكر ةرفكسلا خيب ولا هناا (هللا نود نم نيطاىعأو 00 ”| سان ءللتلق تنأأ ميسم نا

 0! رصح نالؤ ىلاثلاامأو

 وهام ىلع ىلاعت هيف بويفلا
 لصفلا ريمض نم دافتسم

 اعبام هبال ىسيد نأ مهفي

 ْ 7 ٍ ريمض طرش ليق ناف هللا
 هللا اودنعا نأ) هيلعلدبأم دقت دعب هنع مهفتسملا نب حرصت ( هب ىنتسماامالا مه تاقام) رح نوكنأ ل كلا

  هموهفمز هقو اهم رام 2 ناتلمحلل رب رقت (بويغلا مالع 51 كنا) تالا سفئلاب دارملا

 ىر الدر لاى لاافاضم ربا نوك,ن أ مهضعب زوجاناف نم لعفأأوأ م اللاب افرعم

 53066 ىنن يصأ اامالا ةدابعلاب سمالا نمأ يش مت تاقامىنعملاو ) هياعل دام مدقتدعل هع مهفتسملا ىف حي رصن

 0 ىملافلخاد



 0 ا

 ريل لوصو ناف ةمدقتملالسرلاة نا ىلع دروب نأ نك < وىسعنآمزف ند :و>وأ|لسرلادا 0 < ( ىلس رقتسلا ىتاوق)

 طب رى أرك ذام ىلعهيبنتاولاقلافرظهلعج ناره اظلا (اههبنتنوكيفهلوق) ةهفاشملوسرلا ىمأ كح ىفمويلا ةمدقتتلا لسرلا نع تار

 ) (١/6 هيضةقنام ىلعفلوق) كلذ ىلءلادرأآلاب نيمالكلا نبذهدحأ 1

 قلكذاو ليجنالاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا كتءاعذاو) لهتكن البق عفرهناف لزنيس

 جرح ذاو ىف ذاب صربالاو هك الى ربتو ىتذاباررط نوك-ةفاهيذ خفنتف ىئذاب ريطلاةئيهك نيطلا نم
 عجلاودارفالا لمتحيو ارئاط بوعي وعفانأرقو نا ارعل ةروسىف هريسفت بس (قذاب قوملا

 (تانيبلاب مهتثجذا) هلتقباومثنيح دووبلا ىنعي (كنع ليئارساىن تففك ذاو) رقابلاك

 الادب تئجىذلا اذهام ىأ (نيبمرحسالا اذهنامهنم اورفكن يذلا لاةف) تففكتل فرظ

 ىلاتيحوأ ذاو) مالسلاوةالصلا هيلعىسعىلا ةراشالافراسالا ىئاسكتلاوة زجر قو نإبم رحس

 نأ نوكنأ زوي (ىوسرب و ناونمآ نأ) ىلسر ةنسلأ ىلع مهتيمأىأ (نبي راوخلا
 نوب راوحلا لافذا)نودا*+(ن روماسمانثأب دهشاو هلنابانما اولاق) ةرسفمن روك نأو ةب ردصم

 عم صالخالا مهءاعدا نأ ىلءاهت نوكيفاولاقل فرظوأ رك ذا توم (ميسص نب ىسعاب

 ماكحتساو قيقحن نع دعب نكي (ءامسلا نم ةدئام انيلع لزن,نأكب ر عيطتسي له) مطوق
 ىنعملاليقو ةردقلاهيضةعتامىلعال ةدارالاو ةمكسحلا هيضتةتام ىلع ةعاطتسالا هذه ل_,قوةفرعم

 عيطتست ىئاسكلا ًارقو باجأو باجتساكعاطأ ىنعع عاطتساو كبي لهىأ كب رويل

 ماعطلا هيلعناك اذإ ناوملاةدئاملاو فراصريغنم كالذهلأست له ىنعملاو كب رلاؤسىأكب ر
 ةرجش مطوق اهريظنو هيلا مدقت نم ديمئاهمًاكءاطعأ اذاهدام نموأ كرحتاذاديع ءاملادام نم
 قّوبن ةمصو هتردقلاكب (نينمؤم متتكنا) لاؤسلا اذهلاثمأ نم (هللا اوقتالاق) ةمعطم

 لاؤسلا ىلا هاعدال ناس و رذعديه؟ (اهنملك أ أنن أدب رئاول اولاق) ناميالاك- ؛اعدا ىف متقدصوأ

 لاكي مر لج | لعىلا 0 مامصنإب (انب وق نامطتو ) 2 الإب اوعتع نأودو

 نوكدنو) انتوعدل بيحب هللا نأوأ ةّوبنلاءاعداىف (عودس قررا لعرو ىلاعتو هنادءبسهنردق .

 ىسيعلاق) ربخا] نيعماسلا نود نيعال نبدهاش ١) نموأ انتدهشتسا اذا (نيدهاشلا تال

 ليقوهمظعتاديعأ ط وزن مون ن وكب ىأ (اديعانل نوكنت ا انيلعلزنأ اان , رز مهللا)

 | (ةلآ و) ةفئاطااوأ ةمالا ىنمع انارنأوانالوأل“ىرقو انرناواناوأ اهنم لك ًايليقو اديعىراصنلا

 ىتّوبا ةمصو كتردق لاكىلع ةلادكنم ةنئاك ةنآ ىأط ةفص (كنمإ اديع ىلع فطع
 قزرلاقااخ هنال قزرب نمربخىأ (نيقزارلا ريخ تنأو) اهباعرككلاوأ ةدئاملا (انفزراو)

 مصاعو صاع ناو ع 0 6 ىلاةباحا (مكيلع اهطغمىفا 0 ضوعالب هّتطعمو

 هءالوعفم له<نآزوح و انذعت ىأ (اباذع هب ذعأ ىناف مكتمدعب رف هك نك) ديدشتااب اطزنم

 رحلافرحفذح ىلع هببذعيام دب رآناباذعللو ًاردصال ريمضلا (هبذعأال) ةعسلا ىلع

 هن |ىلع ل دتساهب و ماكتلاو لقعلا لاكىف ةيل اوهكلا لاح ةيلوفطلا ىفهلاح قاما ىنعم او ءاوس ىلع

 | اهامكب ةلا مهمازلادارأف هنع نوعلقيال مهنأوأ كلذ ىف احيحصاضر غمطنأ ىأرامل (ميص نبا

 1 (انرن اوانلوال) ضالا ب اوج ىلع رك ءى ىرقو اد_ىع ديعلامون ىمس كلذإو دياغلا رورسسلاددعلا

 ٠ ةلر كلذاذ دحالا موب تازئاونأ ىؤوزاني رز خأتمو انيمدقالا ديعىأ لماعلا ةداعابانل نملدب

 هنإ نوللاع مهن | ىنعي (لاةدارالاوةمكحلا

 نكلرك دام ىلءر داق ىلاعت

 هتعاطتسا نعمطاؤس

 ةمك-طاوةدارالا بس

 . هندار|لهاولاق مسهئاكف

 ةديئاملا لازناب قاعتت ىلاعت

 رك ذامعيطتسيفةرو روك ملا

 ىنح اهطازنا مدعب قاعتنوأ
 1 رانا ملتسال

 نكمال ئشب تقلع اذا

 هلوق نكل هضيقن عوقو

 نينمؤم منكن اهللااوقتا

 نالريسفتلا اذ_همتاليال

 ةعاطتسالا نع لاؤسلا
 ةدارالاوةمكحلا بسحل

 بدأءوسورودق هيف سبل
 الوبيغلا مواع نموه ذا

 ٌئشب ىلاعت هيد ارادحأ معي

 هللاهماعأ نإبالا ليقتسم

 ( رذعديههلوق) ىلاعت
 حاصيال لك دانا ىنحالا

 لاؤسلاىفارذع نوك نا

 ذا هرسفام ىلعروك دنملا

 نكد م هتاوه هرسفام

 قيقحت نع صالخالا
 لب ةفرعم ماكح ساو

 ريدقتلا اذه ىلع بسانملا

 لزن:نادب رئ اولأسي نا

 ءاهسلا ٠ نءةدئامانيلعملب ر |

 (لزنت رفد وت "اول هلوق)

 فالخاذهلوقننأ كل

 اطزنم ىناىلاعتهلوق يرد

 نيطرشلام ل هلا لزق نكماهلازا ىف ةمكححاو حالات درأنايياعاهزغمامالكسانمدارمان الاقي نأ نكيو مكيلع :

 (باذلاوأر دل ريمذلاهلوق) باذءب هب ذعأ ربدقتلاو هيا!لعفلا لاصي اور ملا فرح ف ذ> ىلع ىأ ( ةعسلا ىلعهلوق ) نب روك ملا

 ةيلاحهبذعأ اال ىهينلا ةيفصولاةْإ | لعج ذئنيح مزاي لاقيال هبذعأال نمض ىف ىذلا بيذعتلاوهردصاا نم دارملان يلع لديهرهاظ .



 العنان نر 0 ضوملا نياك ؟,ىدولا ضيضخع ىأ (ةعفاولا صوم ددعلا' صديصخ ” لعلو هلوث)

 ( دوهشلاو ءايصوالا ن اءادعب ئرولاىلء ىأ 5 ماعادعب نيعدملا ىلعهلوق) دحاويىلا ىدو:نازوحيفالاو نيلاهحالا

 ةحيضفلانا لعلدب (طااودضتفتق

 مهفلحو مهتنارخ ىلعروثعلا
 نافىلاه:هلوقل بذاكلا

 امئتااقحتساامهنا ىلع رثع

 ةحييضفل ةداي زداريناالا

 محهنالهلوقلاهر وهظو
 ناىلوالا ( دوهشلا معا

 دوهشلا معي مح هنال لاقي

 دهاشلا كح نافءايصوالاو

 خوسنمةنالا نم موهفملا

 هللاو ىلاةئهلوق )رك ذاك

 (نيقسافلا موقلا ىدهءال

 بحيف مهضعإ ىدومال ىأ

 قسفلا نع او زرتحنا

 كلذ نءاون وكنا ارذح
 نال كلذانلقاقاوضعبلا
 ةرفكلا نملب قاسفلا نف

 ىلاو قا ىلا هللاى ده نم

 هلوقفهلوق) ةنجلا قي رط
 لسرلا هللاعم_ موي
 دارا ناك اذاىأ (فرظ
 ةنملا ىلا ءادتدالا

 ناك ةنجلا قي رط ىلاو
 اقرظلسرلا هللا عمج موي

 اولاق كا ذلوهلوق ) ىدهبل
 دوصقلاناك امل لا

 اواوقب ناىلا خيب وتلا
 لغالاولق مههناوجةيفيك

 ناب دوصقملاناكولذاانل

 اورك ذينابجول مطاح
 ىكشنلاهيفوهلوق) اوباجأام

 نعتوكسلاذا (م-هنع

 1 0 هلوق) 0 ذين م 5

 د اغلا ءايحادب وب ىأ (سانلا ملكي و هلوق ل و
:5 

 / || ةامال نيملب ىسولا قيدصتناف نيبصولا ةنايشز وهل اما ةئرولاكانيملادر و نييصواناكم

 ىدهالهطاو نيق سافاموق متذك اوعمست لواوقتت/ نافىأ (ناقسافلاموملا ىدومالمااو) ةباجا

 دعب لصح نيعلاد رن اهيفد بذاك !!فلخلاو نيعلادرببسب لص (117/:(

 ا كفيت اناكو: راجتال ءاشلا ىلا اج رش دب زب نبىدعو ىرادلا أيقن ىورذا ىوعدلارييغتلاوأ

 هعمام نّقدف لدن ض م ماشلا اوم دقاما فاما سم ناكو صاعلا نب و ر مع ىو م لي, ديامهعمو نين ارمصن

  اذخأو هاشتفف تامودإهأ ىلا ةعاتماعف دين !بامهملا ىصوأو هبامهرب لو هعاتمىفاهحر طو فرص ىف

 ءانالابامهوبلا طف ةفيحصااهلهأ باصاف هابيغف بهذلاباشوقنملاقثم ةئامثلثهيف ةطف نم ءانا هنم
 هللالوسرامهفلف ةبآلا او:ءآنيذلا اهيأيتازنف لسوهيلعللا ىلصهللالوسر ىلا اوءفارتفادحجل

 ىمهسونبامهاتافامهم دي أى ءانالا دجو م|.هايدتم ىلخو ربنملا دنعرمصملاةالص دعب ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلههللالوسر ىلاامهوءفرفهب رقن نأانهر كف ةنبب هياعانل نكي نكلوهنمهاني رتشادقالاةف كلذ
 هاقحت ءاوافلق نارمهسلاةعاد وىلأ نبباطملاو صاعلانب و رم ماقفرثعناف تازنف )سو هيلعقللا

 "|| ىدأ) دهاشلافيلحتوأ مدقتىذلا ملا ىأ( كلذ) ةعقاولا صوصخلامهيفددعلا صيصخت ل ءاو

 - || درت نأ اوفاخوأ) اهيفةنايخوفي رحريغنم اهولجاموحن ىلع (اههجو ىلع ةداهشل!اوناينأ
 نيهلاو ةنايحلا روهظباوحضتفيف م_منامادعب نيعدملا ىلع نيعلادرتنأ (مهناعأد_ءبنامعا

 ممسهب نوصوتام (اوعمساو هللا اوقتاو) مهلكد وهشلا مب مكح هنالريمضلا م-جامتاوةبذاك- |

 00| فرظ (لسرلا ناعم موب ) ىلاعتهلوقف ةنلا قي رط ىلاوأ ةح ىلا مهيدهمالى أن يقسافلا موقلا
 اوعمساو ىأ فاضملافذح ىلعاوعمساو لوعفموأ لامتش ا نعل

 : . متيجأ ةباجا ىأ (متبجأاذام) لاسرللى ا (لوقيف) امك بوصنموأمهعج موب ربخ

 مهموق خيبوتل لاؤسلا اذهو راجلاف دق متبجأ ع يضىاو ا :د_هلا عضوم ىف |-ام نا ىلع

 هماعتتسا ام انلإ_عالىأ (انل لعال اواق) كلذلو دئاولا خيبوتل ةدؤ واالاؤس نأ اك
 فاورمضأ اميل _هنالامو امل او رهظأوانوب اجأ امت هماعتام 0 , (بويغلا مالسعتنأ كنا)

 "اناا لعال ى :ءملا ىل دقو مهنم اودباك امي هعاعىلا م“ الادر و مهتم ىكشنلا هبقو م. ولف

 مالكا نأ ىلع ف كلاب مالع “ ىرذو ةعادلل محلا اهناو اثدعناوندحأ اهانلزعالوا كماع

 صاصتخالا ىلع بوصم.ممالعو ةفورعملاكتاف_صبفوصوملا تن اكناىأ تنأكنا 0

 نباىسعاي هللا لاق ذا) عقو ثيح نيغلارسكببويغا١ ةزجو ركحب وبأ ًارقو ءادنلاوأ

 ة نجلا باوصأ ىدانوةقب رط ىلع .ودو عمج مون نملدب (كتدلاو ىلعو كيلع ىتمعنرك ذا سم

 نءمهيلع رهظأامدي دعتو مهتباجا نعلسرلا لاؤسب ذوب ةرفكسلا ع وب ىلاعتو هناحبس هنأ ىنعملاو

 | رك ذا رامضاب بصنوأ ةهآآ مهوذ كاف نورنآ الغو ةرحس مهومسو ةفئاط م متذكف تايآلا

 0 لب ريب 1 حورب) كندا "ىرقو ةملاحو | ىتمعنل فرظوهو كب وق ٠ (كتدب ًاذا)

 | هدؤيو ماثآلا نمر هطي و ةبدب أ ةايح سفنل وأ نبدلاهبا يح ىذلامالكسلاب وأ مالسلاوةالصلاهيلع

 || ةلوهكلاو ةلرفطلا ف مهملكت ىنمملادالهكو دهملا ف انثاكىأ (الهكودهملاف سانلاملكت) هلوق



 كياللبا ملالعاف نانثانوككن أ الف ضتحلا ىصوملا لعف ىهوداهشالاةداهشلا ناب رد هلالر غن هيف (ةداهش لعاف نان - :
 ةداهشلا لعج لب فنص | ىلع دروامهياعدر لف داهشالا ىنعيةداهشلا فاشكلا حاصل م اوالوءفغم نوك,ىت>اب ودئمن وك نا 3

 ؟تملدعاوذ لقيرلاعاهنا رهاظلا (مريغ نم ناروأ هلوق) نانثادهشي نا مكيلع ضرفامف ىنعيالعاف نانثاو قيقحلا ىنعملاب ا

 دارللانا لاق نملوقد. ؤياذهومهضعب )#/١1( 2بهذموهاكر غلا ىف نيماسملا د ملاذا رافكعلا لمشب) كرب نموأ
 0 02مل | ببر ص777 ب737339459 5958-2-0
 700 ظ ىأ (ميتملدعاوذ) فاضاا فذ ىلعاهربخ نوك نأ ز وو ةداهش ل عاف (ناذثا) 0 ٠

0 

 نم

 وهوهلوف ( نيم

 عجارريمضلا (نايلوالا

 ىنعملاو لعافلل هلوق ىلإ

 قحتسا نءذلا ةحردلا نم

 نمونا.: ىلع فطع (مريغنم نارتو ) نانثال ناتف_طامعو نيمل.ملا نموأ مبراقأ نم

 ىف مب رض مث نا) اعاجا عمستال ملال هتداهشن اف اغوسنم هلعبةمذلا لها رب غلارسف |[ '
 0 ل-جالا مثب ؛ راق ىأ (ثولا ةبي- مهد ا هاف اهبف رفا ىأ (ضرالا 1

 مريغ نءنا رثكاوأ هلوقب هيلعلوادملا فوذحلا هباوك طرشااونارخآلةصامهنوريصتوامهنوفشت ||

 مريدغ نف رفسلا فاك رذعت ن اف مكحنم نانثا دهشي نأ ىف ذي هنأ ىلع ةلالدلا هن دئاف ضارتعا

 ةالص (ةالصلادعن نء) امهنوسبحلاقف نيدهاشلابانبتر نا لمعت فيك ليقهناك فاذئةساوأ

 تناك ةال_صىألبقو راوملا ةكسئالمو ليللاةكئالم ءداصتو سانلا عامتجاتقو هنالر هعلا

 متيتراناو هيلع مسقم (انعيبىرتدشنال) منه ث خم ثراولاباترانا (متبترانا هللا نامسقيف)

 ىأ ايندلا نم اضرعهللاب و امها !اي لد. .تالىنعملاو بايترالا لاح مدقلا صا اصتخادرفغب ضارتعا

 مهني نمناياوالا م-هياع

 امثودرح نا ةداهشلاب

 ردهظي و ةداهشلاب مايقلل

 نايلوالاف فاش؟كاىفاذك

 امهودر < ناو قدعتس ا للعاف
 ا ع منال 0 را ل رح ضي وعنو معلا يا أدتب امث ةداهش 1 لوهارع| نسيت تاج تازسد حاشا ماو تاتا مالكا يضوتوهالوعفم 0 3 باوجوانمل ردو مجقملا ناك وأو ىف يار ممطل انذاك ااا

 ةداهشلااقحتسا اذاامهءمال ءاقلاوةرمملا ف ع الر انمدنك نأ ىأ ( ني“ الا 5 نلعفالّننامطوقك هربغب
 يا ال لالا ل العز .ملطا ناف .( رثعناف) :اهبفنوتلاماغداومالا ساو ل م
 ل نذلا نم ام-هماقم ناموشي) نارا نادسإلم (نارت 6) فب رسل امنا بجوأام ا

 لا اصإلاة سن نوكرف بوةعلو ةزج ارقد ناموه. قريمشلا نموا ”هلدباو| قارغأ هرب خ أ دتبموأ نارتنأ ربخوأ ئ ةداه-ثال ةئر 1 نايلوالا امهىأف رذعربخ وهو اير ةداهشلا نافحالا (نابلذالا) نادلوالا ظ نا ةداه-ثلاب ناملوالا || رو ااا ول صفح أر قو .ةيرولامهوم هيلع ىنج نيذلا نم (مهيلعقحستسا ||

 نماي زاحئادانسا ندهاشلا مم نيلوالا نميعأ هنملدب وان لل هم هلال نيارلا صح
 ا راس نابل ناو كا اال ا ةيينعتلا ىلع للا ئرفدأا |
 ا لع ل انف انز واتامو امام 0 طار ا نم قحأ انتداهشل هللإب ْ

 نع بل د ىنعمو ا 4 قمل سوم طابا نسوا ( نيلاطلا نأ اذانا) قولا ١

 مثالا مهياعقحيتسانيذلا || ىدح وا نص للعم دواعست ود نم قيادع وتد |ىنبني ةيصولا دارأ ذارمذتحلا نآنيّديآلا
 الا لذه نكرر || كن م باعد 2 217 مدا مسخ نحن 7 افرف سى ناكنإبامه دج نافاطايتحاامهيلا
 ىلاعت هلوة نال مهبلع ىج تيما ءايلوأ نمرارتا بلح ةنظمو اةزئامإ دكر ا ظيلغتلاب زالوقيامقدص
 نب كدب اهاقحتا تراثو ثراولا نيم هني ضراعيالو شكد 28220 8

 ل لا امالالاق ع ا لا 5 يا ا-الو مالك ار اناعس 9 80

 ٠ ا مدكنم وفلان تكن سر ملا كاي (امهنملدب وأهلوق) مي موال ارعا ةنوع_ملاةباغىف ةنآلا

 لدب ىأ( رب.ضلا نموأهلوق) دحاوظفلالثم نبش اكىننملا ظفلنال ادرفمنو<«نا هقح ىنثملا ظفل ىلا عجارلاريمضلانا ىئازاتفنلا 0٠
 نايلوالا موقينارنس اف لاقي نالهجوالذا ح ورطملا < ىف سيل هنملدبملاناىلع ل دياذهو ناموةيربمضنم
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 5 هلوعفمنلا يسر ىملعجنالو (11كاذلو هلوفإ) لمأَتفاطأس هلوق نم
 1 و هك ارد 03000 00 تس 0 ناهيثو 0 0

 0 لقا دتقملا دنع تم و 0 هاو نعل لول وابن سل شا 3 نددت ا

 هلوقلنأإ- ءيةناوهو الاج |ليلدلاب

 نال لاوس انههو ال صأ

 نأهلاقام رهاظ نءمزاللا

 لعين أسبح ىفاشلا دلقم
 ىنءادتهاو لع ىلءهماما نأ

 بوجوب صوصخلا لوقلا
 سدا هنا عم ءوضولاىفةينلا

 نوكنأب<الذا كلذك
 امهناو رك ذامب لع هدلقل
 معلإب داري نأالا نظلا هَتباَع

 ليلدب حجارلاداقتعالا

 ناو نظلاو عطقل| نم معأ
 اما ءادتقالانأديرأ
 دهم ماعدا ملعنع حصي

 رومالاض«ع؛فوةلجلاىف
 ىف ىكي الهن اهيلعدرب

 صوصخملا مالا ىف هعابتا
 دقتعااذ'هنإ باوحلاو

 ىدنعملا نا اق ىدنتقملا

 همكح نادقتعي ءاماعا| نم

 ليادلا ن ءنوكي نآدبال
 ىف هعابتا ىف ىفكي اذ_هو

 هلوق) ص وصخملا كسلا

 (ءادتبالا ىلع عفرلاب”ىرقو
 : هربخ نكي دئنيحو

 هيلعامدقم اومْزلا ىن_عم
 ظةحرب دقتلا ن وك, نأو

 18 كر سفن اوهوهيلا فاضل ابرعاو ظفحل اوه ىذلا فاضما فدغ كيلعبجاو ىأ 2ك[

 رفتش | اذاكهريغلعغب صخشلاذ خاوي دةهنا وهو لاوس تاوج (هتقاطبسح رك-املاركشب نا ءادتهالا نمو هلوق) هبارع

 هيصعملا نع هعنمةيثيح ىلعلب رج | هريغب رمش ىلع سدا ةذخاؤلا نابباجاف يردك عصر ليلو ا

 9 هخشلا صيصخت ىلعلاد نولمعت منك امي <.ينيف ىلاعتهلوقنال(هريغبن ذي ذخاؤيالا دحأن ا ىلعهيبنتهلوق ) ةردقلا

 دضولا ولا نيحداهشالإ مالا نوكسيف ةيصولا نيح مدني ةداهش مقتل ىنغملاريصيهنال (هيبنتهلادبافوهلوق ) هريغل_.عنود هامع

 اهدارملاانمض لصحيف

 2 ًاهيفنواهتالن ؟ىنبنيامم ةيصولا نأ ىلع هيينتهلادب !ىقو هنم لدي ( ةيصولا نيح) ةداهشلل |

 الب ريغلا عايتاوه ذاضحن 'درلقتلا م عفةرافهب لقي ملالاو ةيغو اليلد ال

 ا 0 0 نالوقب مهنم ى- جرلاناكو تاحئالو با كرتالف اهلسساوا لوا هوقشىأ اهنذأ ا

 ١ تداوناو مل ئيف قافاشلات داواذاو + عمال عرف ةريحبلاك اهلعح'و ةبئاسىتقانف

 "بلع نم تحت اذاو رك ذلاط عذبالف اهاهأىثنالا تاصواواق 000 5

 اع ” رام لعجام ىنعموهرهظ ىج دقاولاقو ىىرمالو ءام ن«هوعنع لود رهظاوم رح نادب أ ةرسشءلحلفلا

 0 اورغك نبذلا ن ل او) ةدد م نمو ةريحسلاوهودح اول وع_ةمىلا ىد_عت كلذلو عضوو

 كى . (نولقعيالم هرثك و١ ىلاعتو هناحع._.هللا ىلا هتيسنو كلذم رح تت (بذكلا هللا ىلع

 | ههنمنأهيفو مه :رايكن ودلتي .متكسلو ىهانلا نممآلاوأ مرحلا نمحيبملاو مارا نءلالحلا

 ْ 1 5 مهليقاذاو) هباوفرتعي نأءابالا دملقتو ةساي رلاسحم_ععنمع نكلو كلذ نال ل فرعي نم

 8 'مهك امهناوم_طوقعر وعقل ناب (انءانآ هيلعاند_جوامانب د اولاقلوسرلاىلاو هتلالزنأام ىلا

 | / لاحلل واولا (نودتجالوأيث نودعيال هؤإبآ ناكولوأ) هاوسوطد:سالزاو ديلقتلا ىف

 1 وناكو لو ىهءابآ [هيلعاود_ج وامم هيأ ىأ لاحلا هذه ىلع لع _ةلاراكنال اهلعتاخد ةزمطاو

 ىن؟ي الفةحلابالا ف رعيال كلذو دتهمملاعهنأ لع نع سلا“ ادتقالا نأ ىملاو نيلاض ةإ-هج

 ظ آو رجلا عمراجلاو اهحالصااومزلاو اهوظفحاىأ يت ا ءآ.نذلا اهع“ اي) دياقتا

 ل اذار نم رضيال) ءاد تالا ىلع عفرلاب ثئرقو مكح سفن بصن كاذلواومزلال امسا ل_عج

 امكهتقاط اطب سحر كاملا ر كش أ ءادتهالا ىو نيد ةهم منك اذالالضلا مرضيال (ميدتها

 سب مناف هديب هريغيلف هدب هريغي ع نأ عاطتس اواركتم < ةمىأر نم مالسلاو :ةالعاا هيلعلاق

 وذمتي و ةرفكلا ىلع نو رسحّت,نونمؤااناك التلزنةبآلاو هباقيف مطت؛0ناف هناسابف

 4 0 مفرلا لمتع مرضبالو تازنف كءابآت هنس هل اولاق م اذالجرلاناكليقو م-مامبا

 ةمضل اعابتا ءارلاتمض هنكلا ىبهلا وأ باوحلا ىلع مزملاو مريضيال“ىرةنأ هدب وب و فنأتسم

 د ول 3 كرشيالو جتنا كر ثيال أرق نم ةءا ا ءارلا نماهيلا ةلوقنملاداضلا

 0 نع ك ايو تيفانج مد سم هلل | ىلا )هروضيو هريضإهراض نم اهمضو

 ءأ (مكدني ةداهشاونمآنيذلااهمأي) هريغنن كي ذ- خاؤيال ادحأ ان ىلع ه-_دبلتو نإقي رفلل

 ىرذ ٍ عاستالا ىلع فرافلاىلا اهؤاضأو ةيصولا ىفداهشالا ةداهشلابدارملاو 8 دب ةداهش م سمأ

 3 ةوهوهنارام أت رهظو هفراشاذا (توللا مدحأ -ًارضحاذا) مقيلىلعن؛ ونتلاو بصنلابةداهش

0 
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 : قلعتلا نعو ةداملا نعلعفلاب وتاذلابا در ناك ال ىلاعت هنأ لع ألداو لتس ىذلاوروك للا دوصقلاب نبال 1 ااهعوفودن رهاظف : 2
 ماعهنأ لعاهم قاعتبامو ةبعكللاوهو تايئزجلا ضعبلا اوحأ» دنع ققحت ىلاعتهنأ لعاذافةب وسلا ىلع تايئز جملا عيج ىلا هتبسن ناكاجب ٠
 (لامج مساءايشاف هلوق) حج مالب حيجرتوسآلا نود ضعبللا كاع ىلاعتهنوكسف ةبو لا ىلءاهعيج ىلا هتبسذ ذا تايئزتحا لكب

 فلا همالكرهاظو فورصمريغءايشأ (1/9»1) مجلاو ءىوشلاقيالونيشلار سكب ىشوع ىشلعهريغصت حاحم ملا ىفلاق
 دمج 4:ًٌ

 0 0 ١ نأو) هماعلاكو عراشلاةمكح ليل داع بة عفانلابلجو اه وقر لبق راما عفدلم اكسال |
 اكوا ءايفأوغ اولأسنال هللان آو ا لا لااوخلو قرا سين د مك ماعلا

 الئاسلاس و وست 5 ىلعام) منع علف ناو ءاعرس ناو © ياخ راو هدرا تار (محرروفغ 1
 الرس تل اهلاع مل قعرلو عيار ندب سم 8 الوسرلا ى ايت انرايقلا باجي ىديدشت( عدلا

 هلوق) رك ذاهب هنعبيجأ ةع زعولعفو ب 0 نودبنامإءيهلاو) طي نخل ىرذع |[
 ع (لل مهمغيا هناو ب ن* ءىد ا وهناحبيس ةللاد_دعقا 2 ىفئاف ماعكح (بيطلا او ثنيخلا ى وتسياللق)
 ا اولأستنا اوكمغت كلر هظتناءايش أ نعل سو هيلعةننا ىبه هللا لوسرا اولأسنال ىنعملاو ءايشال ناتفص ا ا يل ل ل كون كدب ناءايشأنع || ليناعارم لس لكلا اولانال اى نيكر رشماوناك ناو هنغاوهتق ,جاوعقونن نول 0 ةمابهلا | لاؤسلا نأ ىناثلا مالكا حل فصار قوز تاو ناحاو نا لقناوبيطلااد 0 1 رثك || '000 رشم | م هوةتافىأ (بابلالا ىلوأي ةناوقتاف) لاق كلذلو ربتءملكسل باطختاو ربثك-!!مومذملا نم ريخلياقلادومحناناف# رثكلاوةإ31نودةءادرلاوةدوجلا,ةربعل'ناف (ثيبحلا |[ لوالا مالكا نم رعدنأ ةرثك كبحأواو) لاملالالحو لمعلا اصم ىف هب ب غراه ديج .ولاومالاولا.عال ونصاخشالا

 .واطملا فك 0 عج مالت ف ذح ءالعفا لمقو ءاعفل تلعؤ همال تئاقهن أ ريغءافرطك عج مسا ءايشأو همغيام لعفبالا 1 ا ا يل لاؤسلا مدعامناجتنتنيتمدقك امو كلر هظت ولا نامز ىف اهنع هن لغتشي ن أل قاعلل ىئكبشإ 1 51 3 4 1 : 3 ١

 - 0 و

 هامور ذااهب فاك اهنعساافع ءايشأ نءىأ ىرخأ ةفص (اهنعشاافع) هقرصص عم هدرب و 1

 ننال ةمدقلل ن تاما اوسرهنع ضرعاف ماعلك اكلامن ةقارسلاةتنبلاجح ناقل تازئاملا ١
 را تازنف جتك نام ىف وكر تاذ متعطتساال تبجو ولو تبجول من تاقولوالل اقف اثالثداعاىتح لسو

 ىلاجات<الو روكذملا
 لصاخلان اباو+لاوةيناثلا

 ا مالسلاوةالصل هيلع هأامهنع لات نلا ىشر سابع نبا نعو ريك ن ءوفعي وكنم طرفياش 1

 اهنعلاؤسلا نأ معيالف كد تلزنف 0 0 را انبالج زلال ا ا سلاؤللا تا 7 الإ تنمو الامن يطال < نأ ةراكنمنابضغوهو موتا ل ل

 الع لاو 0 هيئاسالزةرك نمل | لد امل ادوار ان ثيح اهبيسب ىأ (ن رفاك اهءاوحبصأ ا نأ ىهو ةيناثلا ةميدسقنا |. ا ناغزلا فر ناو ةفص سيكو انو وا لا ل
 0 اهرنتأ نطب |ةسس ةقاغلا تجنن اذا مهن وهو ةياهاجلالهأهعدتب امل راكناو در (ماحالوةايصوالو |[

 تمدقامناو غال بجوملا

 ةروصلاناهيف(1اموق ةفص رسلوهل وق )ا منءلأسدق ريدقتلان وكيف (راجلا ف ذ<ءايشأل اوأدل وة هن ماتهالل رقلا ف ةيناثلاةمدقملا ' ظ
 ليقناف ارب فرظا| سفن نوك,ن أو ههوعنمامو فرظرورجلا نا يمالاةباغر ورجلاو راما لب اريخ فرظلا اهيف سيل روكا 1
 اذ_هو هيفةدئافالذات بسلا موب دب ز كل اوقك ديفيالا مةئجلا نءاربخ نامزلا فرظ لعجناب ة روك دل ا|ىوعءدلا ىلعاواذتسا مهما ظ

 ةدئافديفي لبق نم مهنوكبموقلا فصون ال ةدئافلا مدع منالانلق نامزلا فرظوه رورجوراجلاب ةنجلا نعربخأ اذاانفراج ليلالا
 لصح مهمدقتن اللب ةئجدل وك سبإ رك ذاب موقلا فصو نم عناملاذئنيخلانلق اطأس نمدافتسياذهتلقناف مهعماوسيل مهنا يآ
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 ظ : را كارب وك وقر ةقيقحلاف 0 رمل اهيلافيضأ اذااذه 5 # هكا 0
 ىلاعت هللا ىلاه يم لاب و ريمض ىلا رظان اذه نا رهاظلا (حاديدشلالقثلاو 'هلوق) ةرافك بجاولاوأ لثم فوذحلا ربسخ ةرافك

 ىهو ةيصعملا ع رف وفعلا ليقن |(فاسامم هللاافع ىلا ءنهلوق) هيمأةفلا لاب و قوذيا ىنعملا ن وك نأ اوهوريدقت نم دب

 نأ لوزن دعب ديصلاب مرح لاغتشاب

 مدعدرجت انههوفعلااذلق

 مشي وهف ءلوف) لازما
 وهوأدتبااردقامنا (هللا

 نكاذا عراضملانالوه

 هيلع ءافلا لخ ديال ءازح

 عئعامهيف سلو هلوق)
 ذا (دئاعلا ىلعةرافكدلا

 مقتني ىنعملان وكن أزوج
 هلوق) رفكد ملاذا هنمهللا

 ) حدملاةهج ىلء ناب فطع

 هنالح دا ةهج ىلع لاقامنا
 ةيعكلاذا حاضيالل سيل

 حوضولاو ةرهشلا ةباغف
 امىلا جاتحتال ثيحب

 قرفلاام ليقف نافاهححضوب,

 حدملا ةهج ىلع ةفصلا نيب

 ىلعزنايباا فطع نيبو
 طريش نم انلق هدهد

 مهد فصولا ىف قاقتشالا

 قرفلاف ةاحتلارثك أ

 طرتشي ل نمو مه دنعرهاظ

 ناقرفلاف جالا نباك

 ىلاتءنلاىف تاذلابدصقلا

 ىف تاذلادصقلاو ىنحملا

 تاذلاىلا نايبلا فطع
 وهذا (هنيعلعأهلوق)

 تبلقف ْ .وةردصم لصال ىف

 0 داتا تاتا 0 ف 0

 , 0 000 اوماعتل كاذولاءتهلوق) اسايةلعف ف ذح بح را فرح 7 ةفاض الا هلوعفم ” هلعافرجاذا ردصملا
 لبفراضاامذدل ماكحالا عرش ناف فنصاال اوقامأ وش لكم عي ىلاعت هللا نأب ملعلا ىلع ليل درك ذاع لعلا نأ نيبيامربسفتلا نمانيلعدر و

 ميرحتلا لبقوأ ةياهاملافامرحديصلالتق نعوفعااىنعمافميرحتلا (117)

 0 را رسوم نابي طع( نيك انس اسم كلر ع عر

 كنأنأ 0 ىلا ةضفماخ كلوقك نييبتللفاضالإب م ءاعط ةرافك صاع نباو عفنأ أردو
0 

 اوعفملل قاطًأردصملصالا فوهو اموب ناكسم لك ماعط نع موصيف موصلا نم هاواساموأ (امايص

 دءالزيي«امايصو ماعطلاىلاةراشا كلذو لجل ا ىلدمكرا دقملا ىف ئيشلابل د ءاموهو نيعلا ساكت ىرقو

 اعلا ىلع ةرافكلا منجم ديف سولو نمد متن رين 0 مهلا د اذهلثمىلا (داعن 0
 حمل لحأ ) هنايصع ىلع ردأ نم (ماقشاوذ زي زعشاو) حي رشو سابع نب نع يحك

 | وهرحبلاف مالسلاوةال_دلاهيلعهلوقل هلك لالحو هو ءاملاىفالاش ةدعب الاق هئمدمدأم )ن دبل

 | طن لك ويباع و 1 0 ا جو .وبألاق اد تيم لحلو زامروهطلا

 + دم هيفدانكيرلناد ا ا ىلعف 1 كام

 هدام) -- ]ادضصن 1 واهو داطسصت لامك )لالح كيملا خخ 0 ل

 4 ال )0000 اع وز ماديماد نو 00 0 3 نيمر< ىأ 0

 ذا أ مااا هشاس صمأ ىف اعتاد ملاشاعتتا ها ىناثلا لوءفلاوأ

 | وغم 0 1 3 ةفئاخلا



 2 -و

 ع
0 

 ءشم نلتقي مالسلاوةال_هلا هيلعهلو ةاْضيأ او هلك رع لا مانا كلذدب ٌو.فاهجل لكؤب ملام ضوررشا فقرا

 ا شما ةتتيفداع ع نمو هلوقل لب هلوق) مره او لحلا ىف داصت س#ج ليقلالاو دم_صب تسل ةروك كملاءام-شالاناب 1

 دب وم( خان تل آلا ناو اوق) ا هوز لعل كم رصلا ىلادوعلاب لد ةنآلا الوز ليقروصت ال هرك ذىذلا ىن-ءللاندمعلاو ًالماخ اال ماقتنإلا 1

 نددمعتملانأشف ةءآلاح تلا هبال لب روك ذملا ل | دييقتل سدا|ادمءةمرك ذ ىنعيءاّرا بوجول ا ناث

 1 تازنفهلوقنال ياعم ارح هل ناب مهماع ن 3 ماتو نا ىلع لدي الو دصق نع ناكم مهلتف نا ىبعل دب اىورذاهلوقناهي همثو و

 نءلتقلا ن وكي نأ نع ةرابعهرسفام ىلع دمعتل |نالدمعت نءناكم يلع ه«ناىلعلدب الفةبآلا لوزن دعب مرملا ديص ةمرح نا ىلع لاد :

 ةاصراخلان اكول هنالرد صا اوهىذلاع از نموهوراهلا قاعشاللشل اوءازملا عفر ىلع ىأ (اهيلعوهلوق) مارح هناب علا عمو 0 ا

 معنلا نم ناك لت فام لام ءازج ىنعملا نوكيفرد دا: ةفصرعنلا نم نوكيفو ذاك لثموهىذلا رد_هىللاةفص ىلع 7 ١

 ةبانك اذكلوقبالىلثم (-----
 انوا اذكلوقأالانا نع : لدب ةيحلا ىرخأ هب هنا او رفو روقعلا تاك- )او ةرآفلاو برق- ءلاوبارخا او ةأدحلامرحلاو للا ىف

 9 ىغاب لهىبهنلا اذ_هن 1 ذؤم لك ل-ةةزاوج ىلع هيبنتلا نم هيفامعمبرقءلا
 ىنعي دا ازنيعضوملا فلما 1

 اهحذاذا ةبوصغملا ةاشااكن وكيف الوأ قولا حوبذهو ةتيملاب مراح وذم ىحليةعذلا
 ىنعملا لحل فذحوأ هنا 1

 (لتقاملثمهئازؤوهلوق) رثكحالاوهلتةبام لق هيلع مارح هبابال اع همارحال 0 اذ (اد .عتم كك :موإ#تق نمو) صاغلا

 )1 !ةناضاباذكق رق نامضلا باج! ىف دحاو عيطخلاو دماعلافالتاناف ءازللا بوجو د_ديقتل سيل هرك ذن ا ىلع

 ةيبي دل ا ةرمع ىف مط نع هناىورذا دمعت نويف تازن ةنآلا نالو هنم هللا مق يفداع نمو هلوقل لب

 لثملاو ءا ازا عفرب (معنلان هلتقام ل ثم ءا ازخ) 3 تازنؤهلدقف هكر وعل اون هنعطق شحو راج

 راها ىاعترال ال هيلعو عن ذلا نم لتقامل ثا. ءازج هبجاوف ىأهيلعف ىنعع وقعا و نييفوكلاةءارق

 اظفللاوهلوق) ريمضلا ىلا
 ظفاىأ (قفوأ *لوالا

 نهد عا ىفوأ نارفلا
 1 8-0 00 ًارقو هتفص نوكي ام او هممت مام هصوب الفلة[ هلاكرد - صااقاعتمن اف ةفصل ايا مهند ل صفللءاز _

 نأهيلعف ىنعملاو اذك لوقنال ىلثم م طوقىفاك لثم ماخاو لوعفملا ىلا رد_تملاةفاضا ىلع نوقابلا

 لثاىءازج ىزج نأ هيلعفوأ ءازح زحيلاف ىلعامهمصنب ل“ ةاملثم ع ا ىرقو 1 -

 امهنعقلا ءنتهللا ىذر ىعفاشلاو كالامدنعةئرطاو ةقلخلار اهتعابوإت امللاه ذهول تقام لْممهُؤ ازؤ ول تقام

 ه«فعهللا ىذر ىفاشلا

 نمهلوقنم ردابتاانال

 منااضعب نوكنا معنلا

 رابتعاب ةإثامملا نوكتف
 اناا 1 - هادا نيب ريغ ىده نم ةميقلا تغلب ناف ديص ثيح ديصلا مو, لاقو ىلاعتهللا هجر ةفينح ىنأ دنع ةميقلاو

 "نحن يل لا 1
 نماعاصوأ رب نم معاص ف صن نيكسم لكى معمق اماعطاهم ىرت_ثين أ نيب واتم ىدهجنأ 1

 لوذال ظفالاو موصل او ماعطالا نيب ريت "غلبت ناواموب نيكسم لك ماعط ن ءموص!نأ 'انيبو هريغ |[!

 ه'موأهريخىف هريمض نم الان وكن أل متحب و ءازجةفص (متس اولا 2 قفوأ

 ىلا جاة<داهتجاو رظن ىلا جات<م وقتلا نأ كو نارد مربح هتءفر وهتفدصو وأهتفض اذا

 نسكت هدارا نعل دع وذ كى رقو اريثك هءاشتن عاونالا ناف امهعا!ةةيطاو ةقلخلا ىف ةلثامملا
 ءازج هيلعفرب دقن انتم

 نءالاحل دعاوذهب كح ناك : ُ 1 00 3

 5 : 1 ممم لاك ف١ ةقاقألاب م : هاو ءاذ ٠م اهب ىفءاطا 9 ها ايده نذل |
 هلوقز هربخ ىف ىذلاريمضلا أ 0و . نون ناو ءازجنيواهيفءاطان ملا (ةدقز سل

 نمالاحلدعاوذ هب نوك وأى أ(خ هيما !داةسولا ) ل (ىواضيب) - "5 (

 نءوهلوةىف ناردقم ربخ نب روك ذأ نب رتدقتلا نم لكى ع ءا ازا تعفر ىأهتعفرو هءافوصوم او لثمىلا هتفضأ اذا ءازحلا

 ناكو هلوق) ردقملا ك!ذلالعاف ءازج نوكيف عنلا نمل تقام لثمءازسهياعبجيفادمعتم مهم لتق نمو ريدقتاا نوكيف لتق '
 هلو ىف لثملا نم دارلان وكن امزاب صالا ىف نب دهتع نيادع نمد. ال ناكاذإ هناوهلاو باوج (لاداهتجاورظن ىلا جاتح مب وقت دا

 ةميقلارابتعإب ةلئامملان ا اكهنابباجاف فنصملا هذ ءوهىذل: ىفاشلابهذمفال_خ مزلف ةميقلار امة عاب ىلا ل تقام لثم ءازخل

 لب دحاولاد ارا نوكيال ىنعي (سنملاةدارا ىلع لدعوذ *ىرقو هلوق) ةقاماوةئيطارابتءابةلثامملا كلذك داهنجالا ىلا جات 7
 اذ او عصف فر.ولاب ةصت# ةركد هنال ارك نوت ءاز-نون ناو ىأ (نونناو هلوق) نينثادا اراانوكمف لدعلابك< نم 0

 ناك اذنامأ ةضحم ةركن لاخلا دذ ناك اذااهم دقت ناب اوجلاف هيلع لاحلا دقت > وةركن لاما بحاص ناك اذا ليقناف لاح



 ملاذا حانيللالب كل ذك 2 اع وقتل لالحلا نماومعطامف حانجلا مزلتسي ربدقتلااذه (مهيلع مرعملافهوذ)
 0 |تاموعطملا ىفاوقتااماذااومعطاذا مف حانج مالك ااردقيناهجولافلالحلا نماوم_عط امفالمارحلان مى وقتلامدع

 ,<ملاممرحملاهم هداسعلاق. نأ نك ودارت "أم ىلا فنصملاريغو هانررقام ىلع مالكلاررق فاشكلا ب حاص ناسجكلاو تامرحما

 :هوما نا ع ركللا ءالكلا نم زل هناوهورنآم الك انههو مرح قي رطب هب سكس ل نابهب سكى ىوقتلااوقتااذاا:دارملاو هنيغ

 انج مهتاحلاداااوامعيملاذا مهنا هنممهفيف اصلا لمعلاوناعالا ىلءاوتنثو تامرحناوبنتجا اذا تاموعطملا ف مهباع حانجال

 ثحلاو «هيفبيغرتلاانيه طاصا|لمعلاو نامالارك ذب دارملالاقينأ نكمي و كلذكس داو مارحلا نم اوقتامهناعم اومعطامف

 .تاقرالا رابتعإب هلوق) الالح ناكن او موعطملا ف حاذج هيلعف 0058) كلل ذك سيل نمنا ماهمإب هيلع
 1 0 0 لاملاو ىضاملا(ةثالثلا

 1 بقنا هير مذاعاوىدادقو غالرلاه_لعامع اف ؟اودد ل]_سو هيلعهللا

 0و ولا وتل مري لا (اومطعلاو حاتج تاحلاصلا اول هةاونكأ أ 000 لو م | تاون لشمال
 || رماكدعب موياع مرام (اوقتام) ةحلاصلالامعالاو ناحيالا ىلعاوتبثو مرح لا اوقتاىأ (تاحلاصلا ليقتلمملا ىف ارقنا 2

 ا 1 1 0 0 0 1

 || اورحتو (اون_بحاو) ىمصاعملاءاقتا ىلعاوتبثو اورمتسام (اوقتام) هعرحتب (اونماو) نع ةجراخ 1
 3 ١ هللالوسراب 0 ربا تلك رحل هناىو راهماواغتشاو ةليجلالامعالا ىلاعت هل ةىفاكلامقتسالا

 1 و :

 || اذهنوك<نألمتح و تازنفرسيملانواكا ورج ا نوب ريشإ مهواوتامنيذلا انناوخاب يكف | ”؟اماذا نيذلا ىلعالو
 || هنيبناميالاو ىوقتلا ناسنالا لامعتسا ثالثلا تالاخل ار ابتعإ وأ ةئالثلاتاقوالارابتعاب رب ركتلا || ال تلق احنا

 | 1 7 9 د 9 2
 1 ةئلاثلا ةركلاف ناس> الابن اءالاّلدب كلذلو ىلاعتهلل نإ وهند و سائلا نيب وهشن و هسفن ناب و امل 2 0 اذا

 0 ل 5 0 وا ةراخئاواراذاو
 ا ىبتتلاو طسولاو أدبملاثالثلا ب تارملاراسعإبو أ هريسفت ىف مالسلاو ا هاع هلاقامىلاةراشا لامعتساهلوق )اهياااوضفنا

 1 ما ارا ف ع وقؤلا نعاز رح تاهبشااوباقعل ا نءايقون تامرملا كرتب نأ ىعبذي هناف قتبامرابتعإب وأ ك وهنبي ىوقتلا ناسنالا

 الف (ت | عشاو) ةعيبطلا ساد نعاطابي ذهتو ةساخا ءسفنللاظفح تاحاباضعب و ىهىلوالا ةلاخا(]اهسفن

 ا ا اونمآنيذلااهم 1غ( ايوبحةللراصان سحر اص ن مواد <راص كلذ لعف نم منأ هيفوئثب مهذخاؤي ةلفارصا ًايش لعفب النا

 مهتالدبا ةيديددجلا ماع تلزن (مكحامر وعي دي أهلانت ديصلا نم ئشب هللا كنولبيا 1 نكن
 | | ا سيسقلا

 مهحامربانعطو مهم ديإبا ذخأاه ديص نم نونكسق ثيحع مطاحر ف م هاشغت شوحولا تناكو ديصلاب ب املعغبال نا ةيناثلاو

 التبالاكمادقالا ضح دتىتلا مئاظعلا نم سبل هب أ ىلع هيبنتا ئيشب ىف ريقحتتلاو ليلقتلاو نوم رحمهو أ ةفلاثلاو سانلا ل :
 0 0 1 : ك4هع نإ رمد

 احن نم هللالعيل) هغم كش اوهامد_دع تبثي فيك هد_نءتدش نفذ لاومالاو سفنالالذبب 2200

  هلاعاةلقو هبلق فعضاهفاال نممهناععا ةّوقلرظتنم بئاغوهو هباقع نم_هئاخلا زيمتيل (بيغلاب || ' ََ | ريكتلا ةزعلا
 عار كاوا

 التمالا كلذ دعب كس يدع نكز لعلأ قلعتوأ هروهظو موسما عوف دول راو رخل ع هلوق) هب قيليالا عدلالج
 هللا كح عا ارب الو كلذ لم ىف هشأج كامال نمنافهب حال ديعولاف (ميلأ بان عيلف) كولا ) 9 0

 ىهنملاو :
: 

 كولسلا طسوو ىلاهتةئلا ىلا

 كب ىلا هفايجار
 1 ىا (بئاغوهو هلوقإلهطسو دءزخآو رمعلاًادبمدار الاقي نأن كي و قيقحلا بوبا كا لوصول

 2 نب ( علا قاغتوأ هروهظو مولعملاع وقودارأو لعلارك ذف هلوق) دعب عقب نا بقرتم ىأ رظةنمر ضح ل ىأ ب ناغ ب ناذعلا

 نمللا لعيا عومم نم دارملاناكول معن ىنخنالاكم الكا ماظن لتخالالاو رك ذام لعلا ىنعم ن وكي نا حصيالف ملعيل لعافنلا ظفل
 ةحيتر هللا 1 .قلعتيل قاثلا ىلعو عقب ا 8 ا

 ا مع م .رحلإ يفاهلتق 1 ا قيود 3 0 0

 دي يملا اولتقنال اونمآ نيذلا اهعأاب) هيلع صرحأو ةنلالشما سفنلا ن وكس: امف هب فيدكف هيف

 | ميمعتللةاك ذلاو جبذلا نودلتةلارك ذدإ_علوح در وح ادرك م ازح عج نومر 2 (مجسمتأ و

 . ناتقيس+ 0 صلاهياعهلوتهديٌؤيو اف رع هيفنلاغلاهنالدجل لك ٌويامدي- ملاندارأو ١
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 5 0 ا

20 
1 

2 
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 الخ دوألنا هدام نكسلو هيف لمعتسا عضوه لك ىف ىنعملا اذه بجولالاو وأ ىنعم سيل اذهذا ةحاسمهيف (ٌاوأىنعمو هلوذأل
 فاملانال مثنحاذامتةلحاذا عضوم نوكي ناب سانملالوقتن اكل ( متثنخو متفل-اذا هلوق) عضوملا اذهىف ىنعملا اذه ةدافاىف
 هقحناىلاةراشالل ثن+ ارك ذمدعناباوجلاوا< رمم رك ذيإو هرابتعاس< ثنحلاو مناعأ ةرافككلذ فمي صر وك ذم 3

 ضعب ىلع مكناميا اوظفحاو هلوقلولدماذهو هيلا ج راخلا نم رن عيش مامن | ببسب هعوقو بسانبامئاو عقبال نا هناذىلا ارظأ ٠

 (متنحاذا اهورفكست ناب وأ هلوق) نأش هل“ ئث ىلع عقب لب لك ىلع عقيالنا فاملانأشىأ ا اهاونضتن أب هلوق) ةريسافت

 نع ةعدارىهىتلاةرافكلا ف رصيناب (17"1) اهتمرح ظفحاهظفح تاق ناءالا ظفحاف ثنحلا عقو اذاليقناف ٠

 ىأ هلوق) اهيف ثنحلا ٠

 لوأ ىف قبس (1لا مانصالا
 نايضنالا رقت ةروسلا

 ى فاك اربرخت واقاطمث الثا !لاصخلاىد_>اباجا وأىنهمو لتقلا ةرافك ىلعاسايقن املا

 هيف طرشو مايأةثالثمايص هنرافك-ف (مايأةثالثمايصف) اهنمادحاوىأ (دحبل نفإ نييعتلا
 اذا اندنع ةدح تيك ذاوشلاو تاعباتتتم مايأةثالث”ىرقدنالباتتا| هنعىلاعتهللاىضر ةفين>وبأ

 اوظفحاو) متثنحو (متفا-اذا مناع ةرافك ) روك دملاىأ(كلذ)ةنسو رئمواباتتك تدئتم

 نإب وأري_خاهبت فيرلو متعطتسااماهيفاو ربت ناب وأ سمأ لكل اهولذبتالواهب اونضت ناب (مك_امعأ
 هعئارش مالعا (هنايآ ملهللانيبب) نايبلا كلذ لثمىأ (كلذك ) متثنحاذا اهو رفكت

 مل! لهس نييبتلا اذ هلثمناف اهركشبجاولا همعنوأ ماعتلا ةمعن (نوركشت مكلعا)

 ةدابعلل تدصن ىتلامانصالا ىأ (باصنالاو رسسدملاو رجا امنا اونمآن يذلا اهبأاي) هنمج رغما
 رمخلل ريخ هنالمدرفأو لوقعلاهنعفاعت رذق(سجر) ةر وسلا لوأ ف اهريسفت قدس (مالزالاو)

 (ناطيشاا لمينم) رسبملاو زها ىطاعتامنالاقهناك فوذ<فاضلوأفوذحتافوطعملاربخو ||!

 مكلعلا) ىطاعتلل وأرك ذا وأس جرال ريمضلا (هوينتجاف) هنيب زتو هل وست نعببسم هلال 1
 ىقرسبملاو رجلا ردك أ |ىلاعتو هناحسبس هنأ ل-عاو هنع باين تجالاب اوحافت كا نوح :

 ناطيشلا ل. نمامهلعجواسجرامهامسو مالزالاو باضنالاب امهنرقوامئابةل+اردصنأب ةبآلا هذه

 هنم ىجربادبسوإ_عجوامهنيع نع بانتجالاب ىمأو بلاغوأ تحب رشامهم لاغتسشالا نأ ىلعاهيبنت
 امنا)ىلاعتلاقفمي رحتال ةيضتقملاةينيدلاو ةب وين دلادسافملا نمامهيفام نيب نا, كلذررقمثحالفلا

 (ةالصلا نعوةلهارك ذ نعكدصي و رسبملاورملا ىف ءاضغبلاوةوادعلا مني عقوب نأناطيشا ادب رب

 ةرابعهنا امم د> أ نيينعع

 تناك ىتلاراخع آلا نع

 ةيعكلا؛ لوح ةب وصنم
 نودعي واهباعنوحذب

 ىهه ىل- قو ةب رق كلذ

 صخ اذههو مان صالا

 روظيالو مانصالابباصنالا

 قبسلاقواف هيلع ث عاب
 ”مكةروسلا لوى هريسفت

 كل مالزإلا فرك ذ
 ضلوا هل اوق) ىل وأ

 مولدناهنم مهفي (فوذدحم

 ناكل فاضلافدح

 7 ة تامآلاب د ونايسلابدودةلااموما ىلعاوممذتلاب ولا ىلا يت راو ل للة داءااطو

 ارد 0 الاحصإال 000 راش مال_بلا 0 هيلعدل 0 ةرا ا انيلئما ل 0

 رف للامر نمناعالا نع هاا ع يتقرب ناعوت رك كلا نمتزإ صلال

 را مالكلا عدم ىلعابت ص ماهفةسالا ةغيصب ءاهتنالا بلع شملا داعأم”ر ةكلا نيب و هنيب قرافلا وهدا مجاهنأ ثيح

 ناك ضتتما دعو 0 ةناغلا غاب ربذحتلاو عن لا ىف مالا ناباناذيإ (نووتنم متت ًالهف) لاقف فراوصلا عاونأ نم مدقتاه

 ناف لا فاقع هنعايهتام (اورذحاو) هبا م مف (لوسرلا اوعيطأوةّللا اوعيطأو ) تءطقنا دقراذعالانأو ْ

 نك عر ىااتل لوشرلا اذ مرفت مكنأ ااوماعاف ىأ (نيبملا غالبلاانل اوسرىبعاك أ اوماعاف متيلوت ناف) امهتفلا#غوأ
 ا 2 لل 1

 امهيطاعت نع ىبنلا ىلع ل ىبنهناكف (امهنيعنع بانتجالاب نماو هلوق) ناطيسشلا ٠
 نمهلوق) تادابعلاو ضئار هلا كرت ىف وثم وهىأ(نئولادباعكر | براش لسو هيلعةللا ىبصهلوة!هلوق) هذع ىهنلا ىفةغلابملاديفيف :

 ( رفكلا نيب و هنيي قرافلا ودل اوق) هتاذوهن رفكلا ىلارجنيدق اقلطمةالسملا ملا كرت نذةالصلابمئاق نيدلا ناف_( هدام اونا ثيح 1
 بد رق كلذكنوكن ملاحو ىلوقايلابهلالخا ناك اقلطماهك ربو اهم لخأ نق نيت داهشلا دعب مالسالا ناكرأ ىوقأ ةالصلاناف ِ

 ٍرعش | رجا ةفيص ىلا مالا تيس ورع ل دق لى (ل ا ماهفتسالا ةغيصب ءاهنأ :الا ىلع ثح ا داعأم هلوق) هيلا ر جن دقو رفكتلا نم 35 ٠

 ماهفتسالا نك لب رذعلا عطقنأو ةجحا مدقدبال ءاهننالاب ىسمالا ىلا ةجاحال هيب ٠



 فزز ١ قر روهفاو سناك .الالح صُخشلا ىلا لصوام لكل يقنأذ (ابيطالالح للا كنز راماولكو ف اعنهلوث)

 !نارعيلابيطالالح ولكل بقول ذا هللا قز رنماضي  مارحلان العب نا هرك ذ ةدئاف انلق هريغاقزاردوجولا ف نإب رعشيمنا مم
 3 كف رامي ًايشاواكى عملاو اواكل وعفمةللا فز رامم نوكيناز وجي ىأ (خاةوعتمنوكت نازوجيو هلوف) قز راضيأ

 ا الهاج ن وك نك-اه دصقب وأ ناسا قبس لب دصةربغ نم هرودص ناك اوسمانعمدصقيالىأ(ملا هعمدصقالامنيعلا نموغللاو هل 2

 .لدتساوهلوق) ةلص هلوق ىلع فطع هنملاحوأهلوقو 5 , مناعأ ١ى قلعت حصيفر دصموغالا ىأ (هنملاحو ردصم هنالهلوق ) هانعم

 0 لادلا لدتساو لاقامناورك ذامىلعلادثنحلارك ذليقو نام الادقع هلأ دعب ةرافكتلا رك ذىأ )ا 1

 1 ناللالدتسالا ص

 ١ 3

رطفأو موصأو مانأو موقأىناف اومانواوموقو اورطفأو اوموصف د ب نكل 0
 1 | ءاسنلا او مسدلاو محللا لك او 

 وك و 59

حام اولك ىأ (اميط اللد هللا سف هزرامم اولكو) تلزنف ىنم سلف ىنس نع بغر نذ هانعمنامالا دقماع
 مل ل

 5 ان ًازوج وةرك-هنال هيلع تمدقت هنملاحا و اواكلوعفمالالح نوكسيف هللا < فز رام باطو دعاوي نكت

 | [ ىاعلاوأ لوحوملا نملاحالالحو الوعفم نوكنت نأ نوح واولكت ا زي نوخم ىعف منح اذا

 :دئاف لال ارك ذل نكمل مارححا ىلع قزرلا عقيل هوجولا لعو فوذحم رد_ءلةفصوأ فوذحلا 1 ةرافكلان وكنا

 || نمودبام وه (مكتناعأف وغلابشاك دن خاؤيال نونمؤمهب متنأ ىذلاهتنااوفتاو) ةدّئاز ثنحلا ريتعيرلولذا ثنحلا
 || فلحلا ليةوهنع ىلاعتهنلا ىض .رىفاشلا هذهيلاو هللاوىلب و هتلاوال ا جرلا لوك دصقالب ءرملا نامبالادرجم: نخاؤلا مزل

 مدخاؤينا_هكتاعأ او ىلاءتةتناهجر ةفينحوبأب هذ هيلاو نكي موكلذك هنا نظيامىلع | وهوهوق) كلذكسلو

 ناميالامتقثوامب (نامالامتد_ةعام ؟ ذخاؤي نكتلو) هتملاحوأردصم هنالوغللاوأ رهاظلا ( نيكسم لكشلدم

 / فدخ متدقعامثكشب وأمك ةنحاذا مثد_ةءامب م دخاؤب نكلوىنعملاوةينلاو دصقلاب هيلع [] ىلا عجار ريمضلا نا

 | نباةباو رب صاعنباو ل شايع ناو ىلاسكحلاو ةركعار 3و هب لعل ككنيحو ردقلا ىف طسوالا

 | بهذتىلاةلعفلا ىأ هثكحن ةرافكسف (هترافكف) لف ىن-هميلعاف نموهو ممدقاع ناوك ذ [|اهببمعونلا ىف طسوالا قبب

 || ةيفنحللافالخاند:ءوهو ثنحلال بقلم اب ريفكتلازاوج ىلع هرهاظب لدتساو هرتستو همنا || كاقيناالا هردقإ عبو
 "تأيلوهنيمب نع رفكيلفاونماربخاهريغ ىأر و ني ىلع فا- نممالسلاو ةالصلا «يلعهلوقل || قلطم ىلا عجار ريمضلا
 . عونلافهدصقأن م ( ميله نومعطنام ط_سوأن م نيك اسمةريشعماعطا) ريخوه ىذلا سول طسوالا

 فوذحم لوعفم ةفص هنال بمن لحيو ةيفنحلا دنع عاصف سنواندنع نيكسم لكل دموهو ردقلاوأ وهفردقلاوعونلا ف ناك
 َ نولهأ اوماعطا نملدبلا ىلع مفرلاوأ نومعطتام طسوأ نماماعط نيكاسمةرشعاومعطت نأ هريدقت 00

 |[ مجوهو فئالاك ثالثلالاوحالا ىف اهنكسي نم ةغلىلع ءايلا نوكسب كيلاهأ ئرقو نوضراك 3 0 ْ

 || فطع (,هتوكوأ) ةالهاعج وهليقد ضر امج ف ىضارالاو ليل عج ىف ىلايللاكلعأ ا ا
 ' 1 صيق عماج بوث ليقو ةر وعلا ىطغي بوثوهوال دب لعج نا طسوأ نمو ماعطا ىلع

 مكيادأ نومغطتاملثك وأ ىنعمع مهنوسأكو ةودقىفةودقك ةغاوهو فاك اامضب <ىرقورازاوأ

 ||| هربدقتو عفرلا لح ىف فاكس !او طسوالا مهومعطت/نامهندب و مهندب نوساوتاريتقتوأ ناك افارسا

 || هيف« تع ىلاعت هللا ىضر ىفاشلا طرسشو ناس |قاتعاوأ (ة-بقررب رحتوأ) مهتوساكم هماعطاوأ

 نموأهلوقإ)ر دقموفاضم
 داق (ال دي واعج نم طسوأ

 هقلصم ٠ نع فشحإلا

 مزاد هنأب هتلع ضرتعاو

 5 نامعالا مح ىفلدرلا ىلع فوطعملا نال مهتو كن يك افق أجلا هنر افكف ىنءم اربصي هنال ىنعملالالتخاهنم

 ١ روكنا اما واخالهنا هيفو ىنازاةفتلاةمالعلا هلقن اذكعار وك ذم نكمل ناكف ىحنملا مح فن روك, دقهنم لدبملا نا, ب جأو لدبلا

 و »ونآرقلا فهل ةدئافالامع وقو مْزل ةديافول نكسرل ناو ىحدملا كح ىف نوكيالف ةدياف هلتناكنافالوأ همدعب توفت كاف هئملدملل

 " ىلعلا دفاشكلا مالكنكلا عماجب ونامت مدح ولكن افجي رصلاكهم الك (رازاوأ ءادر وأص يق عماج ب ون ليقو هلوق) لاحم

 . ىلعندبلا رتساموه عماجلابوثلاناهنرابع نء* موهفملاو عماج بوث دهاج نعو ءادروأ صيقو رازارمع نبا نعولاق هنأف هقالادح

 7 فراء:ااوهام



2 , 

 (056) لءج ىناثلا ىلعو بيملا ىنعم ىف بيلا ظقللالامعتسا ءزتم 3

 هنع مهيبأت مدعو قحلالوبق ىلا مهتعراسمو مهتبشخةدشو مهمولقةقرل نادب وهو نوربكستال
 اهناكءاكبلا طرف نم مهنيعأ تاءجوأةغلابلإ ءالتمالا عضوم عضوف ءالتمانع بابصنا ضيفلاو |

 ضيعبتللوأ اوفرعامنييبتل ةيناثلاو ءادتبالل ىلوالا نم (قحلا نم اوفرعاممإ) اهسفنابضيفت
 م واوقب) هلك اوفرعاذا فيكسفمهاكباف قدا ضعب اوفرعمهنأ ىنعملاو تا ضعب هنأف
 هتمأ نموأهنويش 1 ندين (نيدهاشلاعمابتك 3 دمحع واكلذب (انمآ

 انلخ دي نأ مطنو قملا نمان ءاجامو هللأب ع نءقؤئنالانلامو) ةمايقلا موب محالا ىلع ءاده_ثمه نذل ا[

 عمطلا وهو ىادل' مايق عم ناعالا ءافتال داعبةساو راكنام اهفتسا (نيحلاصاا موقلا ع. ءاضاَز 1

 هييضلا ملاح ن نمؤنالو مم ملاق لئاس باوجوأ مهلخادمىفلوخدلاو نيماصلا عم ا
 اوناكمهتاف هتين اد-وبأ ؛ىأ هللا نينمؤمريغانل لص>+# ْئمىأىأ لءفلا ىنعم نم ماللا فاملماعلاو

 و امظعتو ةئطوت هرك ذو ةقيقح هب ناعاامهمناعالاناف هلع |ءسروهباكب وأ نيثلثم

 نءؤنوأ اهماديقمىلوالا لماعاه.فلماعلاو عمطن ن 2 وىأ لاحللواولاو فودذحم رب_-خوأ نمُؤن

 نمىرك ا هدقتعم ىأن الف لوقاذه كالوق نم داقتعا ع نعىأ (اولاقاع هللا مهناثاف)

 اوداتعا نيذلاوأ لمعلاو رظنلا 1-1 نذلا (نينسحما ءازح كلذو اهيذ نبدلاخ راهتنالا اهتحت

 هللا لص ةلنال وسر هيلا ثعب هبا اوىئئاحتلا ف تازئاهن أ ىور عب وارآلا تايآلاو رومالا فناسحألا

 نيسسقلاو نايهرلاريضحأو هعم نب رحاهملاو بلاط ىنأ نب رفعج اعدم هأرقف هباتكب ملسوهيلع

 نيثالث فتازن ليقونآرقلاب اونمآواوكبفم صم ةروسأر قف نار قلا مهبل ارب نأارفعج اف ||

 اوكف سي .ةروس مهلعأرقف لسو ةيلعفنلا لص هللا لوسر ىلعاودفو هموقنم الجر نيعبسوأ ْ

 ىلعهللاتاي اب بيذكستلا فطع (ميجلاباصأ كلوأاننإت اباوبذكو اورفك نيذلاو) اوئماو ||

 اعجاهب نيقدصملا ضرعمىف مهرك ذو نيب ذكلا لاح ناينىلا دصقلان ال ه:ءبرضوهو رفكتلا [|'
 هنمذلو باطامىأ (مكلسا لح ا امتابيطاومر<الاونمانءذلااهم أي) بيهرتلاو ب يغرتلا نيب |[

 هبقع تاوهشل|ضفزو سفنلا رسكىل_عثحلاو مهبهرت ىلع ىرادنلا يدم هلبقأم نمضتاملهنأك 3

 ارابتبنالو) لاهفإما تود | لم ناموا سن رح طارفالا نعىهنلا :

 مكيلع م .رساميلا ل !هللالخأام دود اودتءتالو هيدارنأ زو<و (نيدتعلا بحال هللا

 هنلالوشر نأ ىور امهنييدصقلاىلا ةيعادمرحام ليا#و لحام رح نع ةيهان ةبآلا نوكتف

 نام تدب ىف اوعمت+اواوقرؤ مهراذناف غلاب واموب هنافكال ةمايقلا فصو سو هيلع هللا ىلض

 كدولاومحللا اولك أبالوشرفلا ىلعاومانيالن أو نيمئاف نيمئاص اولازبال نأ ىلعاوقفتاو نوءظم نبأ

 اوي و ضرالا ىف اودي و حوسملا اوسباي و ايندلا اوضفري و بيطلاو ءاسنلا اون رق الو

 كوالا قي راب هليلحن اك ايهنممارخلافعورشلا ٠

 اقحمكيلع<فنالنا كلذب سموأ لى ,طلاقف ملسو هيلعةنلا ىلص هللالوسر كلذ غابف مهريك آن

 لوقاذ_هكلوق نمو هلوق) هلهجوالو الو جافا ةرووكف ع ممطنانلامو ىنعملان وكي نا مزل اهم ديقب ولذا 0 اديقم

 قاعت ىناثلاو باقلإب قاعتن.لوالا( (لمعلاو رظنلا | اونسحأ هلوق) اودقّتعا امي اولاقامرسسفي نا بسانب اذه ىلع (هدقتعمىأن الف .

 ناكاذا هنالم .رحامليلح نعىبنا| اذكو اومرحتال نم دافتسملحأام< رحنع ىسوهنااناف(ةيهان ةبآلانوكتفهلوق) حراوجلاب '

 امباوحلاو ةوومفركا انلطمىراملاو وكنا ىلع لدأل انيف كلذكينسب نادي رانا نينا ا الو 1

 ىلا ل صوءالتمالانإب راعشالا ءالتمالاهبدب رو ضيفلا قلطاىأ(ةغلابلل ءالتمالا م 3 وف هلوق) سابعنبانع لوقنم اوه
 ىنعع ضيفت لعج لوالا ىنءملا ىلع هنالوالا ىندملا نيب و ىنعملا اذهب قرفلا( مهني معأتلعجوأ هلوق) عمدلا بابصن بجو ةبترم

 ثحيبلا انفلسأ دقو ىلقعلاز اهلا نمسك تلا

 لئاوأف زاجلا اذنه نع

 الو ةرقيلاةر وس ري_سفت

 اذ_هىف ةفلابملا نا ىقح

 وأ هلوق) دك 1 ىنعملا
 اذه ىلعو (ضيعبتلل

 ىنعلاو هب ردصمامن وكت
 قدا ضعب ههئافرع نم
 (1!لئاسٍباوجوأ هلوق)
 هب رعلا ءاماعنافرظن هيف

 لاؤسلاباو> ناباوحرص

 ال لصفلا نم هيفددال

 مهللا لاؤسلا ىلع ىطعي

 1 اولاهنهنالاق. ناالا

 ةدئاز لب فطعال تسل

 نويفوكتا|اهتيثأدقو

 هواثموةعاجو شفخالاو

 اهؤاحاذاىتح ىلاعت هلوقد

 مطلاقو اهءاوبأ تحتفو
 نيتاهىد حا نافاهتنزخ

 ناىلوالاوةدئاز نب واولا

 ردقفم ىلع هطءهنالاقي

 هقيقحتل اًدَمآلِيَق هناك

 هللاب نمؤنال انلامو اندنع

 ةئطوت هرك ذو هلوق )

 ناك اذا هنإهيف (امظعتو

 لصأ رهظيال امظءتوةئطون

 هلل ِمْؤنال انلامو ىنعم
 بحاص هركذمل !ذلو

 هلوة) هريغالو فاشكلا



 مول 0

 ىأ مهمبنب اودمآ نيقفانملا

 نورفاك هنّوبن نوماس
 نوكينأ نكمالف انيبنب

 نايف( كلذ عع نامالا

 بح غال ناعالا لما

 تقةنافرافكلا نمةعاجن

 دارلان أب اوجلاوةب ويد
 لوسرلاطغب رافكسلا بح

 لسوهيلع هللا ىلص هللا

 بحلانأ خ الو سماك

 هاوق) رفك روكذاا
 فعاضتو مهتميكش ةدنمل

 0 هنق 0 فرغك

 مهضعل و م سم نا

 هنامهضعبلاقو هدا

 اولوقيمدوهبلا اوهلاهئاو

 نبارب زعاولاق لب كلذ لثم

 ىانيالهن أب اوحلاو هللا
 نال دوهماارفك فعاضت

 لالضلاو رفكلا عاونأ

 هنمضعبرك ذاموةريثك

 هلوقب ناش هيلاودوق )

 ىراصنلا لك ن وك ىلع لددال اناضرو نيسدسق مهضعل نوك ناهيف (خلام ممناب كلذ

 لانو رهظب يتعب ناذ ىراصنلاضعندار ما نالاقين اهجولاف هرسفامديلعل دي نور يكتسيإل يعاو ىلا هن لوق ع درك ذامىلغ

 اعسج ” هنادوهملا بهدم نور لاقو لا تا

 وااو ةواد_ءلابتوافتلا هجو اذهمارح مهنيدىف ها ذمهيهذمىراصنلا سدلو ليحلاو دياكملا ء+وب وأ لاملا بصغو

 " مطنوءباتنوقابلاو مهومدقتمنابهرلا را ركلس مومعلا ةدارانكمي !ذهىلعو ىروباسنلاهناق اذكه

 نارك ىراصن ناف كل ذكسبل و كلن كم هلكىراصنلا نا مالكلار هاظ (1 لوس : )| لال زر اماوعمْساذاو كاءتهلوق) ةدوملا

 !بنذلا ىلع را 0 ا ا اش سا دو دنوم: 0 دارلا وأ عف اودارأ هولعف نم
 لد دأتب نودلاخ 0200000 07 ميا را رك سلتا
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 | نعارنكاأ او )تعي 0 ملسوهياع هللا لص د2 ثعيملبقاواضدق نيذلا مهنءأ و مهفالسأ

 «بمالسالا ,هىذلا ليبسلادصق نع (ليبسااءاوسنع اواضو) مطالضو مهعدب ىلع مهعياش

 أ لقعلاىضتقمنع ءمطالض ىلا ةراشالوالا ل_يقوهيلعاوغب وهوب ذك املإ_سوديلعةللا ىلص هثعبم

 دواد ناسأ ىلع 0 اورفكن يذلا نعل) عرشلا هنءاجامم م طالخ ىلاةراشاقاثلاو

 | قاودتعاامل ةلي أله أن القو امهئاسا ىلع ليجنالاو رون زلا ف ا ( حسم نبا ىسعو

  مهياعاعداورفك امل ةدئاملا باك أ وةدرق ىلاءةةنلا مهخسف دوا دن اسا ىلع ىلاعتهنلا مهنعل تدسلا

 5 ٍْء

 ' اوناكو اوصعام كلذ) ل_جر فال ةسجل اوناكو رب زاذخ اوحبصاف مهنءاو مالا هيلعى دبع
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 || اوناك ) مهيلع موحاممهئادتعاو مهتايصعببسب خسلل ىضتقملا عينشلانعالا كلذىأ (نودتعي
 - رك د ملثم نعوأ هواعفركسنم ةدواعم نعاضعب مهضعب ىبهنال ىأ (هولعف ركسنم نع نوهانتيال
 : ةعوىبهتناو ىمالا نع ىهاذت مطوق نم هنعنوهتبالوأ هلاؤيهمتو هلعفاودارأ ارنا لغو هولعف

 || (مهناريثكىرت) مسقلاب 0 ؤممهلعف ءوس نم بيعت (نولعفي اوناك امسئبل) عنتمااذا
 - لسوهيلعللا لص هللالوسرلاضغب نيكرششملان وااو (اورفكنبذلا نواوت) باتكلا لهأ نم

  طخسنأ) ةمايقلاموب هياعاودرياهومدقأيش سمبل ىأ (مهسفن أمطتمدقامسٌبل) نينمؤملاو
  باذعلا ف دول اوهللا طخس ب جوم ىنعملاو مذلإص وص اوه (نودلاخ مهباذعلا و موماعللا

 نونمؤباوناكولو) دواظاو طخسلا

 مهودختامهيلال ازرأامو) مالسلاهيلعانيبن دار اف نيقفانملا ىفةبآلا تناكن او مهمدن ىن عل (ىنلاوهللاب

 نودرمتموأ مهند نع نوجراخ (نوقساف مهنم اريثك نكءاو) 0 ناءالاذا (ءايلوأ

 0م د ككش ةدسل (اوكرم نذلاودوهلا آوت نذال ةوادع سانلا 9 ند>) مهفافن ىف

 - مهنركو قيقحتلا نع مهدعل وديلقتلاىلا مهنوكر وىوطا عابتا ىف مهك امهم اومهر مك فعاذتو

 نيلل (ىراصنانااوااق نيذلا اونمآنءذللةٌّدوم مهب رقأن د>تاو) مهتاداعموءايبنالا بي ذكست ىلع

 نأب كلذ) هلوقب راش هيلاولمعلاو علامه مامنه :ركواين دلا ىلع مهصرحةلةومهم ول قةقرو مهيناج

 نو ريكشإلو نوءضاوتب وأهومهفاذاق حل |لوب# نع (نو ربك- سيال من اوانابهرو نيسنسق مونم :
 0 ناودومجخ تاوهشلا نع ضارعالا ول معلاو لعلا ىلع لافالاو محاوعازأ ىلع ليلدهيفودوهلاك

 ْ وعدم (ممدلا نمضيفت مهنيعأى :رث لوسزلا ىلا لرااام اوعمتساذا مز ,ةاكح نمتناك
 ا ِ

 موهبسكهنال كلذأرش سبل ىأ فوذخ صو مخل او مذلاةلعوأ
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 لتقلا نمناك قب رطىان نيدلا ىفمهفلا 2 ن مكر هل الاصي أ مهم



 مانو رصطإ !.يفالسأن ااومعُز ثبح ةريبكا أراصن مل ناىوعد ملدرمنالاقينأ كوالاوراصنالا نم عج م مل سانا هانعمامناو

 ضرعتلاىئبنيامتاو هروهظ ةدشل هيفن ىلا ضرعتلا ىلا حاتم ريغ زم زوار راعرلانم عانوا نالاقيذأ نكيذ : ٠

 050 صل قتل

 مالسلا و ةالصلا هيلع ىسع م الكماع نمنوكينا لمتح وهو قملاق ب رط نءاولدعوكارشالاب

 هيلااب رقتو مسوهيلع هللا لص ىسيعل امظعن كلذ اولاق مهم ىلع هب هبن ىلاعتةهنلا مالك نم نوكينأو

 ىأ (ةثالئثثلاثللانااولاق نيذلارفكدقلا) هريغب كنظاف هيف مهمصاخعو كلذب مه. داعموهو
 لوققبسامو ةئالثل ميناقالاب نولئاقلا مهنم ةيناكلملاو ةب روطسنلاهلاقاسمع ةباكحوهو ةثالثد-أ
 ةدايعلال قدعتسم بجاوت اذدوجولاىفامو (دحاودلاالاهلا ن نمامو) داحنالابنيلئاقلا ةد : وقعيلا

 نءوةكرشلا لوبق نءلاعتم ةينادحولاب,فوصومدحاوهلاالا تادوجوملا عيج أدبمهنا ثيح نم
 باذع ميار نم) 20 (نووقبامم اوهتنيإ 3 قار م ا

 1 رفكسلا ىلع ماد نم ىلع ل مهرفكى ع ةداهشال 1 ارك

 ديدهتااو رب رقتلا اذ_هدعب لوالاو داحنالا نعهب زنتلاو ديحو:ا,هنورفغتس و ةغئازلالاوقالاو

 ىلع ىىسا ةيح اهاعجو اصعااابح أدقف هدب ىلع ىتوملا ايحأ نافاهم مهصخاك تايآلاب ىلاعتو هناحيبس

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايدنالا نق دص وأ قدحلا نمزالب ىتاللاءاسنلا رئاسك (ةقيدصهمأو)

 لدول اهلا نم امطام ىصق ا الوأ نيب تاناويحلار'قتفا هيلا نار قف و (ماعطلانالك ًايناك)

 ىفانبام رك ذوامهصقن ىلعهبن مث هلثمىفامهكرا شي سانلا نماريث.كن ال ةيهولأ مطب جربال هن | ىلع

 امطةيب ون رلا ىعدب «نع بع عودسإللا © ةنئاكلات اك رملادادع نمانوك, نأ ىختقي. و ة-بودرلا

 فيك هن وكف 9 نارام تايآل 3 فك ا لاف ا هك لاثمأ عم

 مالسلاوةالصلا هيلع ىسيع ىنعي الارض[ كالا نود منول نر بعأاهنع

 هن ىلاعئ هللا ارصيام لثم كالعالوهناذن 2 هكداعالمايا ىلاعتوهن ادعس هللا كيلع كلذك لمناووهو

 لزءميؤ ةكراشملاوةسناجلال بقت ةقيقحهل ناك مو سذحلا اذه نمهنأ ىلع اه.دنتواسأر هنعةردقلا

 (مياعلا عيمسلاوهةللاو) عفنلا ىرحت نممهأ هنع زرحتنا نالرضلا مدقاسعاو ةيهولالا نغ
 ديد ىفاواغتال باكا لهأإب لق) رشف ارسشناو ريفن اريخ نااهباعىزاحييف دئاقعلاو لاوقالاب

 ا هلاوعدت نأ ىلا مالسلاوةال_صلا هيلع ىسيع اوعقرتف الطاياواغىأ (قااربسا

 ىنعي (لبق نماولضدق موقءاوهأ اوعبتتالو) ةصاخ ىراصنلل باطخلاليقوةدشر ريغلهنأ اومعزتو

 1 راصوكلذب مهيداعمىسيعوهتلكو

 بروك للا مشعل

 اقوا مظعن ملاح اف

 قسم هلوقةجردلا لزان
 ًادبمهن| ثيح نمةدابعأل

 مول(تادو جوملا عي

 ناكل ديقلا اذهب صصخب
 رق تل لابتهنال وأ
 تاذلاثيح نم ةدابعلا

 تالاككلاب. فاصتالاو

 ا طهقاقحّةسا صيصخستف

 طيصخ ءراوك للا ةينيحلاب

 نسمأوأهلوق) صصخالب
 (ىراصنلا نماور فكن يذلا

 دارملانا ديف لو الا ىنعملا

 ناك نماو رفك نبذلا نم

 هلف رفكللا ىلعارقموار فاك
 ديفب ىنعملا اذهو باذعلا

 نمرفكلاثدحأ نمنا

 هلِوَق) باذعلاهإف ىراصتلا
 (1!باذعلا نا ىلعاهيمذتو

 دعب ةيصةداهشلا رك ذىأ

 ماودب رعشم ىزخأ

 (عاوهوةلوق) رفكلا
 ءازحال ةايطاءاطعا نال

 لبقايح ناك ىذلاندبلا

 دامحللاهئاطعا نمبرقأ

 طق ةايحلا كردي مل ىذلا

 بجوبالهنا ىلع لدوهلوق)

 ىانيامىلعلدولاقوا(لا

 ىسدعهب كب ل ءالقعلا ريغاوهىذلاام قلطأ ىنعي( هتاذف هيلعوهامىلاار ظنهلوق) ةيهولالا فان: :ةلاسرلان ال كا ناكل ةيهولالا

 لعشخ ىلاعتهقلاخ نم لب هن اذ نمالاهم هفاصن | ناف هسفن ىل ارظن ءالقعلا تافصب هفاصتامدعوهو هباذف هيلعوهامىلا ارظن مالسلا هي هيلع ْ

 (سنجلا اذه نمهنا ىلعاهيبننوهلوق) اقلطم هنع ةردقلا ىن ىلا دصقإهناذ ىف هلاح ىلا رظنامناو ةلاحلا هذهىلا ارظنءالقعلارب -غكح ف
 .ارضالواعفن كلجالام سنج نم ىأ
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 0 ا ل تموك أ كاخأ تمرس“ !نالوقتن ا نسحالهنالو نيقب رفنوكال

 ةبآلا اوب ذك اي رفلءجزاوج مدع ىفةحب رص ىهو هترابع هذه هوبصان مسهنم لوسر مهءاجالك لق هناك ف نولتقي
 ذامىلا رظن هلعلف ليقوهلوقب فاشكللا بح اص هراتخاامرك ذواباوج هنوكراتخا فن_كملا نكل نب روك ذملانب روذحلل

 ةء رفنوكالد-حاولالوسرلا نا اماو عازغلا لحفر وكذملا بيكرتلا نسح مدعن فاش ك!!بحاصهلاقامعفد ف ىر وباسدنلا

 كاد ءنالفالوأ امأرظن هيفو همالك اذكه نيقبب رفوإ_ءج عم |ذهلف لسرلا ةرثك ىلعلدد مهءاجالك هلوق نال طدلغتف

 0 | كاش رمش 5 ريشلابهقيلعتو لوعفملا ف عازغلا عملعفلا لصأرب رقتو صاصتخالا ديفيلوعفملا م دقت نا بسب روك ذملا بيكرتلا

 ديالل.رلا ةرثك ىلع ل بالك نو 5 نالفايناثامأو ىروب اس دنلاو ىيطلاناق 4 |هلاقاذكه لعفلا لصأ
 اذار وك نلاروذ لا مف

 هوس ذايفدأ | لعاو حم يمص ر يغىنعملا|ذهو هئماقيإ رفنولتقي وهنماش رفاوب ذكل سرلا نمدحاولوسر مهءاجن امز ىأ ف ناوهر ودهن

 هلوةىف ةاصافلا ةءاعرا نولتقتاقي رفهلوقىف عدقتلا لب صاصتخالل س ,لنارقلافلوعفملاعدق:نالاقينأن ك«ذااشح ناققحلا

 : لحاص هدروأىذلا لاثملا لعانهه ةن رقلا ةرا.علاس ا تالف 0055( نيقير رفلاةقباطل اويذكاقي رف ىلاعت

 5 : ١ : : 2 د د 22 2 2 اهمدنتو هلوق فاعلا

 / اهينو لتةللاعاظفتساو اهطاراضحتسا ةيضاملا لاحلا ةباكح ىلع اولتقعضوم نولتقس ءىحاماو 2

 | َ ةنتف نوكنالنأا ىآلا سؤرىلع ةظفاحوالبقتسمو ايضاممهندهد نم كلذ نأ ىلع
 ا 1 روك ن اوبسحو) سؤرهج مي ى لعفلان وكشف (الق هةسمو

 || ةزحوورمو ًارقو 0 لقب تاذدعوءالب مهببصيال نأ ليئارساونب؟ بسحو ىأ ١ الا ىنعم ع اناا

 ا 5 0 ا أ ل كالا 2 0

 . ةنتف ن | دونالد لكاو لفنلا نم ةقمشلا حن أن أى ع 00 0 ويمر اخو

 ءاحاطك وأ ىلاعت هل وق

 انا اور مى( بام للا ودبع يح اوعاك لا عانس نع (اودصو) شا (127 0
 اسر اع لاننشان ا: لءاموف دخلا اة ويسار )يلع || 20

 م رى ميمو مخ ن اىلءامويف مكلابىرقو ى رش اةرك (اومصواو 310 ركذثيحن واتقتاقيرفو

 ّ واولاو لعافوأ ربمضلا نملدي (مهمريثك ) مدأو ى أ ةيشافلا ةعالاو لداةوعو بسلا لاب لعتفلادا ١ تي

 ادتبمليقو مهنمريثكمصلاو ىمعلا ىف وذحمأ دتبمرب+وأ ثيغاربلا ىفولك أ |مظوقك عجلاةمالع :أ 0 :| 9

  ىلعم ب زاجيف ( نولمعباهب ريصب ئاو) عدت هلثم بلاي دقت ن ال فيعضوهوهربخ هلبقةلجاو 3 20 4
 ' ا لب عاليئارسا ىنا حيساالاقو< نبا سيسملاوهتلانااولاق نيذلارفكدقا) مطاع أ ق فو 0 7 0

 1 هللاهمصع 9بتسوةن

 ىأ (هللب كرفس مقلاخو قلاخاودبعاف ملئ مبوب مدع ىتاىأ (ميب روىبرشللا || م
 همم 00 0 لعق رحدعف) ا اهنداب عىف ىأ(قيقحتلل هو هلوق)
 نيملاظللامو ) نيكرشلل ةدعملا اهناف ) راثلا ها وآمو) نيدحوملاراد اهناف م را نم هيلع مرخلا ةهيبشلا فورخلا نم قلل
 00 || 5 - 5 5 5 11 : ع ِع ع نظلان ابسحلاو قيقحتلل

 | اوماظمب |ىلعاليحست رمضملا عضومرهاظلا عضوفرانلا نم مهرصن»دح أم طاموىأ ( راصن نم رك ذاملجال هيلع هلوخدف

 كارسشالاب ىلا دنس أ اومصواومجوهو رخل نال (عنتعهلشم ىف ريدا مدقت نالهلوق)
 .ماقليقولاف ماقدي زف كلعافلإب سيتايالثل ادتبملا دقت جو ًادتبملا ريمضىلا ادنسم ناك اذا ربان ا اولاقد_ةوأدتبملاريمض
 .ةروكذملا نارا ةرابعامأ ماقدي زىفاك ارتتسمريمضا!ناكاذا امفوهامنتاروكذملا سابتلالا ليقناف لعافلاب ًادتبملا سبتلالديز
 ءافلا نم لديلاب ًادتيملاهبتشيهن أب ىذرلاا نع باج أدق هنافربإلا اوهىذلا لعفلا فزرإب ريمضلاذ ا ريما مدقول شابتلالا اهبف لصحالف
 لالواربخ هيلعم دقملالعفلاو ًادتبممهنم مريثك نوكن أ زوخ مهضعب نأ لعاو ةكن تئالمكيف نوبقاعت ةقي رط ىلعلعافلاب وأ
 )لح دالك م لكن أىلع لدناهنال (ةنجلا هيلع هللا مرح دقفهنلاب كرمشي نمهناىلاعتدلوق) هيفامهيفوروك ذملاهايتسالاب
 نأنككال 221/05 هلردقو ماع و ةدوس و انلح نرمقتلا ةفرعت ناك لقعلاهب لقتسي ام ديسوتلا نأ علدتف ىن ةوعدهيلا لدول

 لاقل لاعلا لسرملادوجو تابثا ىلع فوقوماهئابثاو ةلاسرلا تابنا ىلع فوقوم عرمشلا تابثا نال عرسشلا نمادافتسم قيدصتلا نوكي.
 ىف 00 ةلاسرلاتابثانا نمنيفراعلا رباك أضعبهلاقامدي ْوياذ_هور ودلا مزلع رشلا ىلع ومالاهذه تابثا فقوتولفإ دي رملا
 مالكا ينعم سبل رك ذام ناهيف(مهرصصني دحأ مطامو ىأهلوق)ةلاسرلب صخشلا نيبعت ىف عزانتلا عقو كب رمثلادجو ول ذادحونلا



 متو انأ د وق هيلا ثعي نم 1 ةماع سانلا ىلا تثع تثعبو اا 01 هيلع ا 1

 1ع وةمربشم نال م اناولاقي ناسبج ولالاو نا مسا ىلعافوطعم مث أسيلو كاذكمتأ آو ةاغبان ًاردقتلا ذا (قاغب 1 ٠

 لصفوأديك أ 5 ريغ نم سلام وول لسع ل وجال نأ ءال< ىلعهفطعز و حالو نامساو هىذلا نوصاملا ريمْصلا ىلع 1

 ىلوأ هلوق)ةقباس دبل ةل+ | ىلع ةفوطعم 0051) ةلا هذه نال ضارتعاك لاقامتا (1 اهب لد ضارتع وهو هنتزلا 1

 0 كاذب

 ياراعي يرو بناناناق مكن لاو سو هيا نسم دمحم امله ند( دسك |
 نورس جا مم وتاعالوبق 0 0 0 ةزخلا ا لها اهرسإب فلا |

 ال 110 نايدألا نس مى لحد ارا رزم 1 اهعور# نم خسف

 مدقيل يل دلاذا مهريغناميا "2000000 3 00 5 ا 1 5 ْ 9
 2 الو هلوق) هلوادم ىلع (ىد 0 او 7 د 3 7 ودع 5 3 ( ْ 5 0 قرم

 | اونا لح لعدفطم قامع ريخاتلاهبةينلاو فوذ#هريخو ءادترالا ىلع عفر نوثبا ءااوةرقبلاةروسىف هريسفتق بس |[

 ئرولاسنلا ةمالعلا لاق و1 واوا م را

 : 0 انذ ل اق 1

 نرتكألا ةرايعمده : 00 ل
 3 1 قاقش ىفائيقب امةاغل هع متت اوان ا اوماعافالاو

 عم فرحا اواعج موناكو ٍ . 3 0 5
 111 0 3 مدمر عن ءاصلا ناك امل هنأ ىلع هيلد ضارتءاكوهو كلذك مث اوةاغباب ١ اوماعاف ىآ

 د ءاعم 75

 0010 1 0 كلذَت ىلوأ مهري غناك للاصا!لمعلاو نامالا مهنمحص نأ م ماعد ات اهلك نايدالا نعمهأيمو

 هلوقك هدع امهيلعلدردةمناربخوامهربخ نمآ نموهيلعافوطعمى راصتلاونوككنأز وع و

 فات ى ًارلاوضار كدنع د 6 تت ل اند _هءاعنح

 7 هنالولصفلاوديك ًاتلامدعل اوداهقريمضلا ىلعالو نالماع هيلع عمتجيفاعم ناربخوادتبملا

 ص نوئباصلا لقو ءاذ 00 اهدعبامو عن 1 : ىنععنأ لبقو ادوهديتي اا

 عجارلاو صا اددبملا ريخو أن اربخ ةلولاو 0-5 مهلع فوخالف) هريخو ءادتبالاب

 وهو نيثباصلاو ”ىرقو هيلع فطءامو «نامسان ملدبلاّ لعب صنلاوأ مهنم مآ نم ىأ ف فوذحم

 مال ت بوبص ئمو فل ًاةزمطالادباب ًايص نماهفذح نوباصلاو ءايةزمطا بلقب نويداصااو رهاظلا

 هدحو مسالاذا ًادتيملاوه

 ضعبلا ةرابعوب ودنم
 لحنىلعودام ا فطعلانا

 هنوك ىندعمو طقف مسالا

 لبق ناكهنالحلاع وذ سم

 اعوفىم ماعلا لوخد

 ربخ ربحلا ناكهلوق)

 عمتجافناربخو ا د-تبملا

 ناك اناهنال(نالماعهيلع

 راك اع ه و ا ا ع 5
 ا اب توساسلا انلسراو ليئارساىنب قاثيم انذخأدقل ) القعالو اعرمش اوعبتيلو تاوه-ثلاعابتاىلا اوبص

 8 ءاددالاب 5 5 3 . 1
 نوكيف ءادّبالاب هعفر ع (مهسفنأ ىوهالاع لوسر مهءاجانلك ) مهند سمأ مطاونيبيلو مهورك ذيل (السرمويلا

 فا تا جوة إل لأ لا هلاباوج (نواتقياقي رفواوبذك اتي رف) فيلاكتلا قاشمو عئارشاا نم مهاوه فلا ع : ارح هراخ
 - ناربخناك الو ادتيملاب انءدساوهو كلذ هللعلد فوذح ناوخحلاليقومهنمل ىاقودَع ارلاوالس ةفصةلجلار
 1 3 5 1 فانئكس :وتالد هيلع دفو باو 3 مهعم |وسر فو دحارل و رامسر 4 و

 روك ذا|ناكول كلذ مزلبامناهناب هياع ضرتعاو دحاو لومعم ىلع نيلماع ( قاث  (ىوانس) - )5١

 فوطعملاربخو طةفنالومعمر وك ذا!نوكيفاري دقت ريتا ىغم ,رابتعاو ريخأتلا ةين ىلءاماو ن فءاقارمعوادن زنالثم امهنعاربخا

 0 ةلعلا هذ-هلثعو 0 بجويةلالوو 7 1 0 30 ا مفوذكا 35

 كك - ٠

 0 ار د رفر يا اهب رو طرمتلاب اوج نبت ا نافلاف ثبح فانك فالغ



 ب 8
 (نورنالاهيف كرش وهلوف)
 روك ذملالوقلا بسن ىأ
 لئاقلاناكناو دووباا ىلا

 هباوضرمهنال مهنمادحاو
 هيفوهوق) همكح مهمكشل

 مويصاعم مظع ىلع هيبنت
 تايسلاظفل( مهم ونذةرثكو

 اماو ةرثكلاديفيف عج

 عنم نمدافت سيف معلا

 راغصذ|ةنجلا لوخد

 ةنحلالوخد منعالب ,ونذلا

 امكرئاك-اا بانةجا دنع

 رئاك اوينتح نا ىلاءتلاق

 هلوق) ةنآلاهنع نوهننام

 مهنال (بجكتلا ىنعم هيف
 هللا لص ىنلاةفص اودهاش

 نماوعمسوأ سو هيلع
 ىنلاهنا اوفرعو مهرابحأ

 قاوطرفأم دوعوملا
 قيقح ةلاحلاهذهفةوادعلا

 نالوأاهنم بجتتن. ناب

 ىةغلابملاب رعشم كتل

 انههدارملا ىهىتلاةوادعلا

 هللا نمنامضو ةدعهلوق)

 ناهيف (اهحورةمصعب
 طقفح ورلا ةمصعب ةدعلا

 ريذاعملا ةلازا تجوتال
 فوحلاءاقب زوعذااقلطم

 لاقيناالاح و رجلانم

 سيل حورمجلا فوخ

 ةمالعلا نارعاو ةرذعمب

 انههدر وأ ىروباسنلا

 نبل يقنافهناوهوالاؤس
 ئرجدقوةمسعلا نامذ
 ىرجامدحأ موب «_لع

 دعب تازنةيآلا ناب اوماف
 انلقاملدب ٌومادهو همالكى هت |سفنلان ودام لك لمعت, نا هيلعو لتدقلا نم همصعاي هنادارلاوأ دحأ مون

 : لزأ امو ليجنالاوةيروتلااوميق:ىتح) لطاب هنال ا يش ىمسي ن أ حمصي وهب دعي ند ىأ ( ئ ىلع
 100100 11 ا 1 1 1 ض1 1 أ ل م 111 ا 5 1 21 كولا للا ا كايا ةاحلا هاا قالا لكم از 7 تيل سل د ال1 ١ 1 ا لا ااا الار اناا 1017 زا 1 اوتيل كا ا اة سلا

١ 

 كبر نم كيلا لزنأام مهنماريثك ندب زباو) هلوقب اوضرمهنال نورخألا هبف كرشأو
 ادزب ينك ارقلا نمنوعم ام ار كك انايغطن ودادزب و نورفاك نوغاط مهىأ (ارفكو

 ةمايقلامون ىلا ءاضغبلاو .ةوادعلا مهني انيقلأو) ءاحالل طاصلاءاذغل|لوانت نم اضم ضي رملا

 برح اودارأالك (ةللاهأ فطأ بردا اران اودقوأ الك ) مطاوقأقباطتتالو مومولق قفاوتتالف
 فك ةعزانم مهني عقوأ نأب ىلاعتوهناحبسةللامهدر هيلعرمش ةراثاو م لحنا

 || مث صنت مهيلععللا طلسةار وتلا كح اوقلاغا ل ممافاوبلغ د بوحاودارالأ وأ مهريثةنع
 ْ مهيلع طاسف ارا سوجم ا مهم

 وهو داسفلال ىأ (اداسف ضرالاف د أران همام اودقوأ ةإدبرحءلالو نيماسأا

 , م« زاجالف (نيدسفملابحالةللاوإ) مراحل كتهو نتفلاو بورحلا ةراثاو كلا هدا

 :ددعام ايها هبءاجامع و لسوهيلعةثلا ىلص دمحع (اونمآباتكلالهأن أولو) ارشالا

 ْ . تانج مهانلخدألو) اهم مهذخ اون لواهواعفىنلا (ممتا ايسموهنع انرفكل) هوكحنو مهمصاعم نم

 | ١ افي مالسالا نأو مهب ون ذةرثكو مهتصاعم ظع ىلع هنت هيفوا يف نيلخا د هانلعجلو (ميعنلا

 . امهيفامةعاذإب (ليجئالاو ةيروتلااوماقأ مهن ًاولو) ملسيملام ةنحلالخ ديال ىلا: ةك-١١ناو لجن او

 ]ا بتكلاراس عب (مر نموهيلال زنأامو) امهماكحابمايقلاو مالسلاو ةالصاا هيلع دم تعن نم
 . تحن نمومهق :وف نماولك أل) نارقلاو ًامهمللزنملاك اهم ناعالابنوفلكم مي + ندافع

 ١ ' راجشالاة رم رثكب وأ ضرالاو ءامسلا نم تاكرب مهياع ضيفي, نأب مهئازر أموباععسول (مهلجرأ

 ا ا ىلع طقاستام نوطقتلد و رحشلا سأر نماهن < ات رب وأ عورزلاةلغو

 1 اوماقأواونمآ مهن أولو ضيفلار وصقلال ,ويصاعهو مه هر دك مؤشب مهتعفك امنأ كلذب نين ضرالا

 مهو ةرمصقمالو ةيلاغربغةلداع (ةدصتقمةمأمهنم) ني رادلا ريغ طلعو ميياع عسوله اورمأام

 ملسوءهيلعهللا ىلص دمحيت 1 نيذلا

 اع طلاسف اودسفأمت ىو رلا سر طق مهبلع طاسف اودسفأ

 . ءاسمهل هنكو) هتواد_عىف ةطسوتم ةدصتقمليقو

 اب رخو ةدئاعماوهو مهلمع اوس ًاامىأ بمكتلا ىنعمهيفو هنوامعيام سب ىأ (نولمعيام

 3 ازنأام عيج (كب رنم كيلالزنأام غلب لوسرلااهسأب) ةوادعلا ىف طارفالاو هنعضارعالاو

 تغلباف) ل غلبت ناو (لعفت/ناد) اهوركمفئاخالو ادح بقا صريغكيلا

 راف ةالصااناكرأض عب كرتك اهنمئدأام عيضياهضعب ناك نال اهنمأيش تيدا (هتلاسر

 يح نم اعيج سانلا لقا اكف هلوقك اهئم ًايشتغابام كن اكفوأ هب ضقتنبةوعدلا ضرغ

 ركب وبأو صاعنباد عفان ارو باقعلا بالحتساو ةعانشلا ىف ءاوس لكلاو ضعبلاناّتك نا

 ١ ةمصعب ىلاعتو هناحبسةنلا نمزامذو ةدع (سانلانم كمصعيةللاو) ءاتلارم 2ك و عجلابهتالاسر

  (نب رفاكلا موقلا ىدهمال هللانا) هريذاعللةحازاو ىداعالا ضرءت نم لسوهيلع هللا ىلصهحور

 ا هللا جواف اعرذاهم تقضف ل ىلع صر د ىنلا نعوكب نودي ربامت مونكعال

 | | ١ ع لمناناىضرسنأ نعو تا ا كك عىتلاسر غاب نأ ىلا ىلاعت

 أ 00 دارا لزن ل ةيآلا ران سانلا نم هللا ىنمصعدقف

 ا ع 1 باتكلا لهي لق) هٌواشفأ مركلام ةيطالارارسالا نمناف هيلع مهعالطاهلازئاب دصقو دادعلا

 ميلا



 هيف. (مثلا مطوق نعهلوقل بذكلاليةوهلوق) معأةنناوهلوق هبساني ىب_>هماعيلوسرلا ناكو لوقين ابسانمل ناكل 7 ذاهب
 عرشلازوجال وهريغدب ىذأ ةراقداص نوكيام رااسوالثم فذقلاك هريغمثآلالوق نوك, نأ نكعذابذكلا مثالا لوق نئمزاب الدنا ٠
 ا و ةلواغمدب زد, لاقينانيب قرفالف (1-ا دوملاو لخبلا نعزاجاهطسب و ديلا لغوهلوق) ملعأ ناو لوقلاهراهظأ
 ثيح نم ع ومجملا ىلا لب ت'درفملا ىلا هي تفتابال تك ص زاجوهلب لغالود. تايث ا ىلا هيف دصش لورا تابئادار مانا فلي وه ٠
 ندا ىجلاداج هلوقىفكلغلاوديلا عنتمي ثيح لمعتس هتةيق- ىلع سيل ديلا لغنا ل_جال وىأ (كلذلاوهلوق) ع ومما ٠

 ةمحش زواج ىذلارعُدلا رسسكلابةللا (ليالاةلتباش هلوق) اهطسنو ديلا هيف عنتع و باحسلا نيديلا طسب نم دارملاولا ١

 لوالاىنعملاوىنعملاذهنيبقرفلا (ربتف (9مه)) هناليقوهلوق) حبصلاعلطهناروك ذا!بيكرتلا نمدارماونذالا '
 تحسس - تس حس سح

 ةنكل ىنغمناديفي ل والا نإ
 للس ديفي ىتاثلاو لي

 . رقفتامثاو ه_دعىنغلا

 نوملاظلالوقيامع ىلاعت

 مالام_طوق نع هلوقل ب ذكلا ل دقو مارا ى أ (مثالاف نوعراسيإ) نيقفانملا نموأ دوهيلا نم . 1

 ىلاىدعتيامناودعلاو مهب صتخامملالا ليقو ىصاعملا فدحلا ةز واجموأ مظاا (ناودعلاو) |[

 سبل (نولمعياوناك امرسبل) ةغلابمللرك ذلاب هصخ مارا ىأ (تحسلا مهلك أو) مهريغ |[

 مهاماعل ضيضحت (تحبسلا مهلك اومن الامطوق نع رابحالاو نوينابرلامهابني الوا) هوابعأيش :
 نوكتف هلوق اريك اواع 2 0 0 5 0 1 . : 1 )

 اظذالا ثدح 0 0 دافأ للبقت_ىلا ىلع لخداذاو خيب وتلاداف اىصال لعل ا ذااواز كلذ نع ىرهنلا ىلع ١

 ىأ(2 لصالا ةظحالمو ناُثيح نم نولم_ءياوناكامسئبل هلوق نم خابا (نوءعنصي اوناك امس ئبا) ضيضحتلا 1

 ىدرالا لخدلا رمان نانو | .ةيسحما كرت نالو مه صاوخ هب مذ كلذاو ةداجاىرككو ور هيف يردد غي ناسنالال ل
 اهباع راكنالا كرت كلذك الو اهيلا لي واهم ذا: سفنلانالةيصعملا ةعقاوم نم حبقأ

 دلال غو قزرلاب رتقيك وه ىأ (ةلولغم ةهللادب دوهملا تلاقو) مذلا غلبأب اريدسج ناكسف ئ :

 ثي>لمعتس كلذلو طس ولغودي,تايثاىلا هيفدصقالو دوملاو ل-تبلان ع زاحماهطس و ||
 هلوقكك ذر وصال ||

 هداهووهعالت هادنتركش د لباوب نيديلا طس ىلا داح

 نبذلا لوق هللا عمسدقاىلاعتهلوقا ريقفهنأ هانعمليقو ليللاةلتباشةبكرملاتازاجمل نم هريظنو أ
 رقفلاب وأدكتلا ولخبلابمهياع ءاعد (اولاقامياونعلو مهيدي. أت لغ) ءاينغأ نحنو ربقفةللانااولاق .

 ةقباطلا نوكَفةرخآلا ىفرانلا ىلا نيب وح ثموايندلا فىراسأ نولغي ةقيق- ىددالا لغب وأ ةنكسمللاو |[

 ىف ةغاابم ديلا ىنث (ناتطو بمهادي لب )هربادةثلا بس ىنبس كلوقكلصالا ةظحالمو ظفللاثيح نم ا
 اهيبنتو هيدي هيطعي نأهلام نم ىخسلاهلذميامةباغناف دوجلاةياغل اتابثاو ىلاعت هنعلخبملا نو درلا |[

 دك ان (ءاشي فيكق فش ) مارك الل ىطعيامو جاردتسالل ىطعي م ىلعو ةرنسآلاو اين دلا حمنم ىلع

 ىلعال هتمكح ىضتقموهتئيشم سس>ح ىلع ىرنلأ قيضإ و ةراث عسوإ هقاقناىف راتخوهىأ كلذأ 1

 اهماا فاضماهنالو رب ابامهندد لصفال ءاطا نمالاحءإ_عجز وحالو د,تاذىفقيضوةعس ب قاعت |

 ءار و زاعز,صاحنف فت ازئةبآلاو كلذل امهريمض نمالو هيفام طريمضالذا نيديلا|نمالو ||

 لوهيلعتلا صادم مهبيذكست موشي ةعسلا ن«مويلع طب امدوويلا نعهتلافك املكلذلاقدناف |

 امان هقناطيالةقيقح

 هللادب' مطوق نم قيس

 ظفللا ثيح نمالا ةلواغم

 فلمعتسملغلا ظفل ناف

 دا ا نستسوقا
 لكلا لكس ناف لصالا

 كرتشمهنم قيقحلا ىنعملاو

 ناك ناو نيعضوملا نيب
 ىزاجلا ىنعملالوالا فدارملا

 يك قيقحلا ىنملارسآلا ف ِ

 ناف روك ذملامظنلا ف

 الل ىف لمالا بلا
 قىقاثلا سلاو قيفحلا
 ناكر تشمامهو ىزا4غا ىنعملا

 ىنعملا لصأ ىفو ظفللا ف
 ىخسلاهلذ د امةءاغىأ (هيديب هيطعي نأهلام ن م ىلا هلذسام ةباغنافدلو 3( قاثلاكم بسلا مدار اوهو عطقاالصالا ىف تدسلانافا'

 هريخىلا اياطعلاضوفي و هبدلسب ىطعت نب ضرفي وفي ديب هيطعيامم رثك ابلذب 1 دقفالا وهي ذيب لذبي نا هرغةطساو:الةسفنب 3

 ةراشانيديلا ىدحانوكتف ةرنآلاواين دلا نمىلاةراشإللو رك ذاملنيديلا ىنث ىأ خا ةرخآلاوايندللا حئم ىلعاهبتتو هلوق) اًضيأ :

 ىأ (هديت اذ ف قيضوةعس بقاعت ىلعالهلوق) مارك الل ةيطعلاو جاردتسالاةيطعلاوأ ةرنآلا ةيطع ىلاىرخالاو ايندلاةيطع ىلا 1
 انوك مل هقيضولاملاةعس سناك اذاقررلاتوافتاهقيضو قزرلا ره ىتلاديلات اذ ةعس بسحأل هتدارإب هقيضوقزرلا عسل |

 الاحهلءجزاجلالاواظفل اروك نمنوكين ابر ب هيف ظبارلارب دقت وجال ةيلاخلا نا هنممهفيهناهيف (امطريمضال ذا هلوق ) ةثيشلاب '
 امهبءاشي فيكي فني ريدقتلانوكنأيريمضلاردقب و



 ْ نغم ارقد لاحففالا انءنوممت: ا 9 100 00 هل اوق)

 : 9 0 م و 00 رمش م ”ارابتعابةغلاملل م لت 0 ةئمرش 0 دا كم

 الا نب ريدقتلا ىلعهناف )نم م ىلع ةفطع هلوق) اعيجواب رمض مهني ةيحشلا لعج رابتعابمكهنلاوةغلابملا كيفي 0-0

 هاو مهناكم ىلا ىرمسد ثيحةدشلا 4 ةدنرك مهتحابقو مهثبخ ناكف )3 ةهم) (ارش مهناكم لعجهلوق) 0

 ' تي ليقوهلوق) ةيانكسلا نموه
 عن لاملاو ةساي رلاب> نكلو عد _نعمولعمت باث مق سفو ىآفوذريدملاو ءادتالا | القنم أ معا

 اب نموألاقف هب نموي نم ل سو هيلعةللا ىلسد هنيآل وسر اولا دوب باطخ ةبآلاو فاصنالا واغنيبهلوق) مناهج

 نيد نمارشان يدل عنالئسعرك ذ اوعمس نيحاولاةف نوماسمهل نحنو هلوقىلا انالالز امو مري

 ٠ احسها دنعاتباث ءازب :- (هللادنعةبوثم) موقنملا كلذ نمىأ (كلذنمرشب كشبنألهلق) يسمى اولغىراصنلا ناف

 هلوقةقيإ رطىلعاه«ضوماذهه تءعضوؤرشااب هب وقعلاكربذلاب ةصت هب وثلاوىلاعتو ىكحامهن أش ىفاولاقو ىسع
: 

 ا لعجو هيلع ضغوهللا هنعل نم) رثب نع زييغلا ىلعاهبصنو * ميجو برض مهندب ةيخ 5 ءىحيسو نآرقلا ف مهنع

 نمرسشب ىأ ف اضم فذ ىلعرشإ ن ملدد ) ل زانخلاو ةدرقلا مهنم اولاقو هيقاوحدق دوورلاو
 1 !وأأ هللا هنعل نم كلذ لهأ

 7 نم هللا مهدسعب ًادوهياامهوهنلا هذعأ ٠ نموهىأ فوذ#ر بخوأ هللا ةنعل نم نيد كلذ نم ىلوالاو هنمعى 32 وهام

 1 0 باوصأ مهو ةدرق مهضعل سمو تايآلا ح وضو دعب ىصاعملا ىف مهك امهناو مهزف در ذكي مهماع طخسو ليبسلاءاوسريسفت َى

 نا سلملا الكل دقو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنذع ةدئاملهأرافكم مهو رب زانخ مهضعب وتدسلا ىلإ رطاادصقب ءافتك الا

 د ىلعفطع (توغاطلادلعو) رب زانخ مهحاشمو ةدرقمهنابش تخسم تدسلا ب اوصأ ىف |[ اهصيصختاماو طسوتلاو

 1: اوكف ادويعمراص ىعع دعو توغاطلاعفر و لوعنلل ءاذملا ىلع توغاطلاد_.,ءاذكو - ادلوهجوهلرهظيالف رك د

 ةيو نطفك تءنهنأ ىلع د_بعوأ توغاطلادباعوأرق نمو م-منب د مهيفىأ فو دذح عجا ارلا ||ةدايزلاهلوق)هريغهرك ذيول
 لع هفطع ةفاضالل ءازلا فذخ ةددعوإد ناو أم دخك دج 0 لع توغاطلا دعو ًاةديعوأ ىفةداب زلامطىأ (اقلطم

 | تيعلالبقد رادو 0 لاب را أرق نمو ةدرقلا رايغالا ضعب ىلع نب مالا

 ليقولهنامث الثمىراصنلاك

 نينمؤلا ىلاةفاضالابةدايزلا

 ظ ريدفتلاضرقلا ل
 دنع نمنوج رخىأ (هباوجرندق هو رفكلاب اولخددقوإ) نيقفانملا ةماعف وألسو هيلع ةنجلا باح |ىلاعتهلوق فاك
 ءاف نم نالاحهب و رفكلاب واولاق لعاف نمن الا ناتلجلاو كذماوعمسام مهيفرثؤي م اولخ داك 00 ل

 ءفاَلاضِيأت دافأ الا عقي نأ حصيل لاما نم ىضاملا بي سقتل تلخدناو دقو اوجر واولاد ا
 0 1 او - ١ 0 اذل| تاكا ىلا ةمسنلاب

  كلذلو 0 هيلعةللا لص لوسرلان اكو موياع طرت كلا 1 قافنثلا ةرامان أ عقوتلا نم 0 ا

 ا 1 خم اريثد قرد للتعو هسقوا مكلا٠ مىأ ْن 1 ذاك اع ءاهللاو

 تاكل 0 ل ول ىنعي ربدقتلاو ضرفلا
 00 نم  الوأك ذا اةراطقر اضفذاسعم او 1 اريخ ' طا اص [نإكلا نسنح مهليقمورانااباتصأ رقتسا ناك

 00 0 ا لالا و م كلذ نمرش من ض5 0

 ١ دك 00 م ااا 00 هو 0 هباستام اًضيأ

 3 الذاوءلوق) مهرفكدازهو دل ايل هلع هلا لس لوس لوقا وقمسو 0 ١4 ىوقتلا بسب

 لعب درعا نازك نومنك اوناك امياضي اوك ,هيلعةللا فص لورلان | ىلع ةلالد لعأ هللا ار هلوقف ىأ (حارعأ تاون



 نال اًضيأ طال وع 0 زيدل هلل رخ تاقنافن 0 ىلاعتدإ 0 مهتبلغ ىلع ا
 ١ كاشا ل1 ضقىلاعجار ريشا ةيلغلاىلغليلدةلوسر و ةللايلوتمصخشلانوكو هلوسرو هللا ىلوتي نم ىلا جار ريما :

 لدي مهب رن مى ده ىلع كئاوأ ىلاعنهلوقىف ة ةراشالا مساب رييعتلا ن اةرقمل!ةروس .ريسفن لئاوأ ىف محدق وةغيصلا رابتع ىلع لدبالو
 هحيضوت ف اسدقو مهب رن مىده ىلعمهل_يقف نب ريمضاابنب روك ذا نعربعولامف ال اقباسةر ,وك دملا تافصلارابتعا ىلع 3
 اوس اقلطمرافكلاةالاوم نع (١ها/) 0 ذملاىهنلاناىأ (لاةالاومنع ىبهنلاناىلعهلوق) '

 تق 0 نوبلاغلا مهمهئافىأ (نوبلاغلامههللابزح ناف) ءايلوأ مهذخت, نمو (اونمآ نبذلاو
 ليادميفو لوق) الع مهف ءالؤهلوتت نمو ل-ءقهناك- ةهبلح الا ما هينتر طال عسومرعلعلا عش نكاو

 ىلا ءادنلاهيفذا (ةالصال 0 00 و نا اويل اضي رعتو ١ عورشمناذالا ناىلع || 61 0 معاشه دعك باه وننووبلاغلا م مهشابربو لل
 ا اع ورطنم| أ 0-1 ءاعبإ ابعلؤاو ره نيد مهذاخنا ىلع مهتالاوم نع يبن ببردقوامب داتا ل ذا زوي درعا | نمل سر تاكو اتقان مالسالا ارهظأ ترث ندم وسوي زو مطرف تاز سا ىلاعتنلامهمذ دقوق العلا مل 0 ادد دا نما سلداو رغم دارت نر امد. ختالاوضاو

 هبىذاطا ذيول ع ورشم 3 -!!لل-هاب نيئزه م لا لصفو ءاضغيلاو ةاداعملاب ربدح ةالاوملا نع ديعب هن اشا ذه نمن اىلع

 باتكحلا لهأ معن او رافكلاو بوقعيو نانككاو و رمعوب أ مهو دك مساوارمل ةءارقىلعرافكلاو ل

 نعىبنلا نأ ىلءاوذختا نيذلا ىلع ه_فةطعهبصن نمو مهرفك ف ءاضتا ةصاخ ناكر ششملا ىلع قلطي 1

 لهأكب اوصلا نع 0 و هديق 4 0 ءاوس انعأأ را ىلع سيل نم ا ١

 از اجود ا 20 هدنعو و هدعول نانمؤم متك ارق كلذ ىضتقي ةعياقح 1

 اننامدننأىور ةالصاع ورشمناذالان أى عليلدهيفو ةادانملاوأ ةالصلا او ذا ىأ (ابعلو : ا

 1 3 ىل-خدف بذاك هللا قرحأ لاق هللا لو سراد# نأ تههأ لوةينذؤملاعمس اذاناك ةنيدملاب

 0 انكرثك نايات (نولقعي موقمهناب كلذ) هلهأو هقرح ىف اهررشرباطتف ماين هلهأو رانب ةلياتاذ همداخ هلوق ىنعما ف نوقساف مهلك ل ًافتبمل ان ةلبلَتا

 00 - - : (انمنومقنت ل هباتكلالهأيلق) هنم عن لقعلاو هب ءزطاو قلاب لهخلا ىلا ىدؤيهفسلاناف ا

 0 مع لاومعتد ىرئو هاف 0 داءاد تك معلا اهي نودسعلو نو ركذت له حموقرتك أنا هاثعماتلق || "د دع ع ور .كواكساذاقساو . كيا اذا اذكمتتل تالا نوصترام د

 01 3 ناوعس اهلك ةلزنملا تتكتلاب نامالا (لبقنم 0 انملالزنأ امو هتلابانمان أ الا) ةغلىهو فاقلا ٠
 هللادبعك لسأ دوهلا هو 2 1 7 5 ع 0 0 03 8 8 0 َ
 : 3 ىأ ةفلاخلاوهو نب مالا مزال ىنثتسملان اكو انمآن أ ىلءفطع (نوقسافك ا اناو) ؛

 0 ظ 5 0 نأب ولزنأ امب وهتلانامالاالا انمنومةنتامو ىأامىلعوأ فاضملافذف نوقساف ؟رثك أ

 1 05 ا مكقسفو فاست لق ع "ان أالاانم نومقنت ل هرب دقتلاو ةفوذحم عىل ءوأ نوقساف مرتك أ | ١
 دو فا ىقح او نيقانلا 1[

 م ي ٌ 5 5 | 1 هقننال ٌ 5 هَ هيلع د 25 ا 7

 للة زابفل اهانه ىلا ىو عردأ ووسام ال ان نر لا د“ --
 مهتعيشو ءاسؤرلاورامحالا ناف قسفلا ىف نولماكى أن وقساف هك 1 !ناولاق. نأ ىو الاو هلا هىلجال فاضل ايل 3 3

 ربدقتب هنالانمآ نا ىلءافوطءمداقتعالا ن وكيف (نوقساف ىرتك أ انا داقتعاوهلوق) ىقسفلالاكمهلفمطذار أ نم مهريغ نواف ُ

 مهناعاب نين مولا مهميعو مهراكنا نال ت تار دقتلا هذهردقامنأو 9 ةفانداقتعاو هللابانناعا الاانم نومقننامىأ هناناعالا 1

 تيعال ناتكللا له [نيع ع ا آنا. نينمّؤملا مهبيعو مهراكد :ااماف روصتم 1

 ملو ناميالاانم نوبيعت كنأب ب باتكل لهأخبب ون ةبآلالصح نوكيف (نوقساف كرثك أنا نومقننالوىأ هلوق) نينمؤللا '

 مكقسفاوبيعت

 مرتك ًأناوىلاعت هلوق)
 - هلوقليقناف (نوقساف
 له باتكدلالهأإب ىلاعت

 نوكان م-هلك ني_بطاخم ا

 نيقاثلانا قالو نينمؤلل

 ناكاذاو هتءيشو مالس نبا



 رع 000000 .(ناتفلابم هوق) نب رفاك | ىلع ةزعالالباقم عقومناف (ةلباقللوأ هلوق)

 ِ دق موالا سنج نمفوخلا فن نوكي مثال مول نوفا الو ليقولهناوهو مالك انههو ناك منال ىأن م ةمول ىأ نوفاخال مهنا ديفني

 . اموللا نمفوخلازاوج م_هويف دحاولام وللا نم فول اىفن هانعمناف ةموللا فال ريثكلا نمالو لياقلا نمال فوخالنا

 .دذع مثال لكنم موللا سذج ناب راعشالازوحتلاةةكنو ازا سنم+لاانههدارملا ن 5 ةرلل لصالا فهناددا يمنا باوجلاو

 و ْط ولا وم فو لاقينان - ا ًموانم كا نراك 5 كا 0 0

 ' ةركن را لا رمل لوبا اقع را هنأ

 ذكه اونمآنذلاو هلوسر كلذكو هللا يلوا اريد _ةتلان وكيف (1اةلاصالا ىلعةلبةبالولا نا ىلع ه.ذتلل هلوق) ىنلا قايسىف

 ضقانتلا مزلي هنا هيفو ىيطلاةمالعلا هررق

 لاقي نان كم ونينمؤملاو
 وهةلاصالاب كيلوا ىنمملا

 هلوسر كلذكو ىلاعتنلا
 لسو هيلع هللا ىلص

 نوكرتشيىأ نونمؤملاو
 اوناكناو ةبالولا لصأفف

 نكع هنامث اهبذ نيعبات

 ىف ةجاعإل لاغ نأ
 عابتالا و ةلاصالا تايثا

 ريدقتلاىلا نب روك ذملا

 تايثانال رك ذ ىذلا

 هلوسرامن هللالوأ ةبالولا

 هيلعهلاهتابثانا ىلا ئموي
 فالمع عابتالاب مالسلا

 ع+ اودرفملا ماقم ناكولام

 هللاو ؤايلوأ اها ليقناب
 ناف اونمآنذلاوهلوسرو

 ءايلوالا نع ريخ عومجما

 الوأ ةيالولاتايثاديفب الف

 : فصول ةاضوهنوكل عضولوصوملا نال فصواو نما ن يذلا ىنعي( مسالا ىرج ىرج هنافهلوق) ىلاعتدنل
 ةمالعلا نا لعاو فصوينا ق-ةس مساوهفناسعالا ىب الا نينمؤملا نعم ىف نوئمّؤي نذلا ناب باجاف فصويال ف_صولاو فراعملا

 :رحىرجأ اذالا دويال فصولاو نافصوامبنال اونمآنيذال افصونوميقي نيذلا فاشكلا بحاص له ملانههلاق ىئازاتفتلا
 متا ثودحلا ىنعم ىف سيل هنال س انما ةفص سوسو ىذلا لعجهن أىرتالآث و دا ىنعمىفهناف اونمآنبذلا فالخالثم نمؤملاكمسالا

 اونمآنبذلااهمأاي ىف ةبحا ىنعم ةبالولا نا قبس هنال (انرك ذا ةرهاظلاو هلوق) لمأتف فنصملا|لوقل مالك || ذه ةفلاخم حالو همالك

 اجلانوذختبال نونمؤلملاذارومالا ىلوتملاو فرصتلل ق>تسملا سيل ةبالولابدارملا نارهاظلا ذاءايلو أ ىراصنلاودوهلا اوذختتال
 دلابدي رأناع و كرلا لاح ةاكز لاءاباىلولا طش نمنوكي نأ مزليهباهيف (اهلعلف هيفل رز ها حصار اوق) اماكحةروك ذملا

 د د دع لمولوم خجلا ظفلداربا ىلءدراولا لاؤسلا قب طقف هنعهللا ىضر"ى لع دب رأن اوهريغو هنعةللاى ذر "ىلع اونمآ

 , أ م -< هناهيف(ةاكز ىمسن ع وطتلا ةقدصن او هلوق)ةاكزلانونؤيل ةصوم# الا نوعك ارمه ونوكينا ىلع ىأ (خلا

 ِ ىل و ىنع 00 4 يلا 00-- . رول تا ل ماو 3 تدل د

 000 وعمال مهنأ |ىنعع را هل مثال 3 د ةزعأف 0 نم

 ّح | نوج رض مهناف نيةفانملا لاح فالخ مطاحو نودها < مه ىنععلاحوأ هنيد ىف بلصتلاو هللا ليبسىف

 . ةموللاو مهتهج نم مول هيف مهقحل ا ش نوامعيالف دوهيلا نم مجئايلوأ ةمالم نفث ان َنيما#لا شيج ىف
 | هللارخف) فاصرالا نم مدقتامىلاةراشا (كلذ) ناتغلابم مثال ريكنتفو اهيذو موللا نم ةرملا

 | امنا) هلهأ وه نع (ميلع) لضفلاريثك (عساو هللاو) هلقفويو هحنمي (ءاشينم هينؤي
 اهناواهب قيقحوه نم هبيقعرك ذ ةرفكلا ةالاومنع ىهنامل (اونمآنيذلاو هلوسروةللا كلو
 هللا لص هلوسرلوةلاصالا ىلع ىلاعتو هناحب هلل ةمالولا نأ ىلع هيبنتلل 5 ؤايا اوأ لقي وهنا كيلولاق

 || هنافاونمآنيذالقفص (ةاكزلان وتؤيو ةالصلا نوميق: نيذلا) عبتلا ىلع نيئمؤللو لسوهيلع

 ا ىنوعشختم (نوعك ار مهو ) حدملا ىلع هعفقرو هبصئزوجحبو هنملدب وأ مسالا ى رح ىرج

 .اصرحةالصلاف مهعوكرلاحى ةاكزلانونؤي ىأنوتؤيب ةصوصخ لاحوه ل قو مهتاكزو مهتالص
  ىعك اروهو لئاسهلأس نيح هنع ىلاعتهّللا ىضر ىلعفف تازئاهناو هيلا ةعراسمو ناسحالا ىلع
 قحشسملاورومالل ىلونملا ىولابدارملانانيمحاز هتماما لع ةعيشلااهم لدتساو هعاخهلح رطفهبالص

 لز ازن هنأ حص ناو رهاظلا فالخ اضي أ دحاولا ىلع عجلالجنأ عمهانرك ذامرهاظلاو اهيف فرصتلل

 1 ىلعاليلد نوكم اذ_هىلعو هيفاوجرد:.ف هإ_عفلثمىف سان ذل بيغرتل عما ظفلب ىف

 21 وسر وهنا لوني نمو) ةاكز ىمست ع وطتا|ةقد_صناواهلطببال ةالصلا فل يلقاا لتقل نأ

 2 نذلاو



 هناددا ىملاقي ن الاه يلا ناينالا ةيسن ححصبالهب ناينالاب اهيبش ئنلاب جونا نايتالا نوكدرحم نا مثةنسأ ازعأ طر 3

 امتهدارملعلو حتفلاوه هبجوبامنا عم ىخمالامفاكدتلا نم هيفونينمؤملالوقبجوبامب هنلاىتأدب راو نينمؤاالوقب هللا تأل بق
 طوبح نال (بجتلا ىن م هبقو هلوق) نين نين ءْولالوقوهو فوطعملانيب وحتفلابناينالاوهو هيلع فوطعملانيبةبسانمنابب نك ذ ٠

 تلطب ىأنينمْؤملالوقةاج نهم طاع ؟تطيحا ذك ف اتكلا ةرابعنأ لعاو سنلا سبوق ةدب دمة دما مطاغتش |عمةعفد مطاممعأ 2

 )ةه١( ليقهناكبجتلا ىنعمهيفو سانلا نيعأ ىف اهنوفاكتت اوناكىلامطانعأ

 نء مولع ىلاعتو هناحيبسةللا نم امادحبتو ناقفانللالاح نمام دكت ضعما مهضعب نونمؤملاهلوقي

 ملتوقناو مهتعىلاعت هللا يك مك ةدضاعلاب .طاوفلح نيةفانملاناف دوهبال هنولوقب وأصالخالا

 هللاباومسقأ ورب دقت ىلع لاخلا ىلعهم_صنو ردصم ل دالا ىفوهو اهظاغأ نامالا دهجو <_:رصننا ١

 هنالردصملا ىلعوأ ةفرعماهنوك غاس كلذلو هماقمردصملا مقأو لعفلا فد. مهن ًادهج نو ده

 هناحعبسةنلا لوق نموأ لوقملا ةاج نماما (نبرساخ اوحببصاف مطامعأ تطبح) اومسقأ ىنعم
 اهآاي) مهرس افمطامعأ طبحأ ام ليقهناكبكتلا نام هيف و مطاع | ط وبح ليش داهش ل و

 نوقايل اومامالا ىف كل ند كوهو ىماع نباو عفان لصالا ىلع ارق (هنيد نعوك:نم دترب نماونمآ نيذلا

 رخاوأ ف برعلا نم دنرادقواهعوقو لبق اهنعىلاعت هتلارب_ثأ ىتلا تانئاكلا نماذهو ماغدالاب
 ادت ىسنعلا دوسال اراجلااذمهسيئر ناكو دمونب قرفثال# سو هيلع للا ىلص هللالوسر دهع

 ريتا الرع نك رخو نع دارح هللا لوسر ضيقةليل ىب هاد ,دلازو ريف هإ 3 مث هدالب ىلع ىل وّتساو نواب

 ةفيلح ودب ولوالا 6 ررخاوأ ف ريا ىتأو نوماس 1 رمسفةل مالا كالت ىف مسرعا ل سالرما

 هللا ل وسرد ىلإهللال وسر ةمايسم نم ملسو هيلع للا ىب_ص هللا لوسر ىلا بت 5 ًايذت ةمايسم باعك

 هيلعهللا ىل_د هللا ل وسر د# نإ مسباحاف كلاهقصنو ىلاهفصن ضرالاناف دعبامأ إ_سو هيلع للا ىلص

 بأ . وخ نب ةحيلط موقدسأون وةزج لناق ىشحوهلتقو نيهسا| نمدن هنعىلاهتهاىذرركب ونأ

 قوهمالسا ندعو لس ام ماشا ىلال تقلا دعي بزهف الاهل سو هيلع لص هن! كوسرت

 ماسونب وىريشقلا ةءاس نب ةرق موق نافطغو نصح نب ةنيبع موقةراز زذ عبس ذعةللا ىضرركب ىف دهع

 ةثينتملارذنملاتنب ؛ حاحسس موق ميه ضعب وةرب ون نب كلام موق عوب ربوش وليلايدبع نبةءاحفلا موق

 هللا كودي ز نب ماطخلا موق نب رحبلاب لئاو نب ركب ونبو سدق نإ ثعشالا موق ةدنكو ةعاسوة د

 ىلازاس و رص ميرال نب واب وون ادع تح قامت هنأ عسر رم ةلصاىو هدي ىلعم هد مأ

 راشأ مالسلاو ةالصلا هيلعدنأ ىورامل ن علا لهأ مهليق(هنوبح ومهبح م وقب للا تأ ف وسفإ) ماشلا

 0 مالسلاو العلا هيلعدنالوسرغلابواذع موق, هلاقوىرءشالا ىسموم ىف ىلا

 فال[ ةسجنو مخنلا نم نافل ةيسداقلاموب اودهاج نيذلا ليقو هووذواذهلاقو ناءاس قئاع ىلع

 عجارلاو سانلا ءانفأ نم فال ةثالثوة|يح وةدنكن م

 ةيحوةرشآلا فباوثلا نس>و ايندلا فمط قيفوتلاو ىدطاة دارا دابعلل ىلاعت هللا ةبحبو مهءاكم موب
 عج مطنيالذتم مهباعنيفطاع (نينمؤملا ىلع ةلذأ) هيصاعم نع زرحتلاو هتعاطةدارا هلدابعلا

 هللاىت أ, ف وسف هربدقت فوذحم نمىلا

 مهطاعأ طوبح مطةداهش

 اماىنازاتفتلاةمالعلالاق

 ينعم هيفلوالا ف لاق
 نينمؤلل سلذابجكتلا

 ةدئافهيفالو ةداهش كلذ

 لوق نمناك اذاام فالح

 كلذي ةداهش هناف ىلاعت ندا
 نكاعماسلل تدككت هبق و و

 ىنعملوصح جف ئيهتا
 لوالارب دقتلا لع بتنا

 ىلعبجعتلالو_هحب و
 مح فصلا نكدا ىقاثلا

 هيفناب نيهجولارك ذد٠
 لمتح اذه وبجتلا ىنعم

 ىلعاهدحأ نيهجو

 بدلا ىعم هيف نيهجولا
 بحجتلا ىنعمهيف نا ىناثلاو

 ىلعو ري_خألاهجولا ىلع
 لاا نر دغتلا ولك
 فاشكلا مالكر هالفل

 فهلا مالك ةمج ون نكي و

 بجد ىنعم ناد دا ىص ناب

 روك دملا مالكا نمل ع

 لئاقلل بكتلا ناك ءاوس

 ىنعع هنال هلوق) هريغلوأ

 ىنعب ىأ (اومسقأ
 نم اذهو هل اوق) هردصم

 ةاجوهذا دادنرالاع وو ىلع لدبال خلا مكن مدن نم ناهبفو فاشكلاىفاذك (اهعوقو لبق اهنعهللا ريخأ ىتلاتانئاكسلا

 نيؤرطلا عانتما عم قداصهباف قلاخوهف ةيهولالا فاك رش نوكينمليقاذا م اسثد_أوأ نيفرطلا ع وقو ىلع لدنال ةيطرش

 هورسفاكن دتر ملا ناكم .ناينا عوقو ىلعل داب وهذا حلاموب هللا نأ, ف ّوسف ىلاعت هلوق نم دافتسم هعوقونا لاقي ناىلوالاو

 , دنرب نموذنرب نم + جنم دوصقلا نالاقين ا هجولاو ىودجلا يلق مالكل |ناكلريدقتلاو ضرفلا درج مالكلا ناكوا هناباوجلاو ٠
 وه نميهنا رعيمل اذا سانا ءانفأ نموهلاقيحاحصلا ىفلاق (سانلاءانفا نمهلوق) ةبآلاهندا تأ, ف وسف هنيد نع 1



 او نيدلا ىف مهداحمال هلوف) كلباطخلاو تيهدانعمو( كل تيهىف اكهلوق) فاكلا حتفب (ةيلهاجلا كفة ”ىرقوهلوق)
 اصنلاودوهبلاةالاولو رك ذامماعىناثلاواضعب ىراصنلاضعبةالاومو اضعبدووباا ضعب ةالاوع صاخ لوالا ( ترام ىلع
 !مهنمهناف ىلاعتهل اوق نم دودقملاو ديدشتلل .ينمدع نكع)و ةقيقحلا ف مهنمنينمؤملا نم مهالاو نم سيلىأ (ديدشتللاذهو هلوق)

 ازاتفتلاةمالعلا لاق (اسمءاران ىءارتنالهلوق) مهنمدنا مالا لوأ ب سحب مطهنالاوم ىلا رظن نمناف مهنمرهاظلا فوه وأ مهتمبت رق

 وشم عم لسمك نم ءىرانأ سو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرلاقف حفل | ل مةاهم نيميقما اوناكو اوماسأةكم نءاموقن ا قئافلا ىف ركذ
 ىءارتتاللاقفهنلالوسراب مليقف

 ىلاةب ؤرلادانساو ىرخالا

 رودلاةباكزاجم رانلا
 لباق::ىأ رظانتتنالف

 (  1لا نيذلاىرتف هلوق)
 .ةضحلاةسسللاما ءافلاو ذه

 ىدهومالةللانا ببسب ىأ

 مه نيذلا نيملاظلاموقلا

 ءادعال نولاوملانوقفانملا

 مهولق ىف نيذلا ىرتندا
 هلو ىلع فطعالوأ ض سمع '

 موقلا ىدبءال ةنلانا
 ىنعملاثيح نم نيلاظلا

 نيملاظلا ىرت لبق هناكف

 ةالاوملا ىف هللا مهمد_مال
 مو ولق ىف نيذلا ىرتف كعم

 ىسعف ىلاعتهلوق ) ض سم
 فوذمنةلعءافلا (هللا
 اولاقاملابتال ربدقتلاو

 ةبالاهلاىسعف هب نزحت الو

 هللا نمةيجرتلاودعولا ناف

 عوقولا ققحتممي ركلا
 ىلاعتهلوق ىفائءافلا هذهو

 مهجر كنافاهنم جرخاف

 ةفأشلا(دوهيلاةفأشهلوق)
 اةرقءافلاو مجمل نيشلاب
 1  كلتبهذأ أك للا هيهذأى أ هتفاشهنلا لصأتسا لثملا ف لاقي بهذنو ىوكّتف مدقلا لفسأى ج رخت
 | ىلعافطعهلوق) ةر وك ذااةلالا ىف ني_:مؤملاةلاقم د_يفتةضرتعمتإ+|نوكتف (ًأد_ةبممالكمنأ ىلع هلوق) ىكلاب ةح نقلا

 اذهلوق)هنمالدب ىتأين العج ىأ (هللامسا نمالديهءجي واهلوق ) هيلع ن الوخد مزلي ىتح ىنأي ىلع هفطعدارملا (ىنعملارابتعإب ىفآيي
 وهفر وكذا امطوق بجو اميايت ؟ىلاعنهنلاناك املنكامهمطوقب ىف آلا لب مظوقب ىنأبإل هنا ىنعي (هبن اننالاكهيجوباع تا

 ىلاةجاح الهنا هيفو هلالئاقهنوكبفاصنالالوقلابناينالا ن وكي نارب دق: ىلعاذهو روك نا 1لوقال ةيببسلا هبشلاهجو ومطوقب ى الك .
 لكل ٍلقتسملاٍلعافلاو هذا يلاعتهتلاوهةقرقلا فمي لكل يق آلاو هداحا عيشاا,نابنالا نمدارملانوكين ا نكي ذا فاكتتلا اذه

 1 | ةلودل | نوكنو سمالا بلقش ناب نامزلا رئاود نمةرئاد مهبيصتنأ نوفاح مهناب نورذتعي (ةرئاد ِ
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(:16) 
 8 | ةيلهاجلا ماك اك احنوغببىأ ةيلهاجلا كفا ةئىرقو رعشلاريغ ىف كلذ فعضتساوالوسركللا
 | نسحأ نمو) نوغبت ةيلهاملا كف مطلق ىلع ءاتابنوغبت صاعنب|ًا رقد مهتيهش بس <<
 | ماهفتسالاانهىأ كلت يهىلاعتهلوق فكن ايبلل ماللاو مهدنعىأ (نونقوب موقلاكح هللا نم

 4  اودمتمعتالف (ءايلوأ ىراصنلاو دوماااوذختتال اونمآن يذلا اه«أ) ىلا عنو هناحمس هللا نماكح

 0 نوقفتتم مناف ىأ ىهنا|ةاعىلاءامبا (ضعب ءايلوأ مهضعب ) بابحالاةرشاعم ,هورشاعن الو مهيلع

 || مكنم مظوتي نمو) مكتداضم ىلع مهعاجاو نيدلا ف مهداحتالاضعب مهضعب ىلاوب مفالخ ىلع
 9 ةالصلاهيلعلاقاك مهتيناحب وجو فدي دشتلا اذهومهتاج نمهناف مدممهالا او نموىأ (مهنمهناف

 || (ضرص مه واقف نيذلاىرتف) مهتادعأ ةالاوع نينمؤملاوأ رافكتلاةالاوعمهسفنأ اوهاظ نيذلا

 || انبيصتنا ىت<نولوقي) مهتواعمو مهتالاومفىأ (مهيفنوعراسي) هبارضاو ىنأ نبا ىنعي

 || قاومىلنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا لاق هنع ىلا عت هللا ىضر تماصلا نب ةدابع نأ ىو ررافكلل

 || ىلص هللالوسرل (جتفلاب تأينأ هللاىسعف) تلزنفىلاوم ةبالو نمأربأال رئاودلا فاخألجر

 3  ىلع) نوقفانلا ءالؤه ىأ (اوحبميف) مهلتقو نيقفانملا رارسأ راهظاب ىمألا وأ ءالجالاو

 3 ١ مسوهيلع هللا ىلص لوسرلا صأ ىف كشلاورفكلا نم هونطيتساام ىلع (نيمدانمهسفن ف اورسأام

 17 | ِ دي -8 1 2 ع ع .

 3 . ىناتكللاو ةزجو مصاعةءارق عفرلاب (اونمانيذلالوقي و) مهفافن ىلع ر عش اا مهورهظ اامع الو

 ]نا باوج هنا لعواو ريغباعوف رم سماع نب او عفانو ريثك نءاةءارق هدب ٌوِب وادةبم مالك هن |ىلع

 ورع ىفأ ةءارق بصمئلانو دئذمح نونمّؤملا لو اذافلوقب
 4  رابتعإب ىنابن ىلع اقطع بوقعيو

 || قالخاد ىلاعتهنلا مسا نم الدب هلع جب وأ اونم[ن يذلا لوقي و مستفلاب هللا ىق أين أ ىسعلاقهنأكو ىنعملا
 5 ا لوقب وجستفلابىت اي نأهللاىسع ىنعع حتفا | ىلعوأ ث دحلا نم هنمضتاه ربا نع ادنغم ىسع مح ١

 1 (مكعامبعا مهناميًادهجهناباومسقأ نيذلاءالؤهأ) هبناينالكهبخوبامع نايتالاناف نينمؤملا



 اذاوىلوأ اذهو فاشكلا ىف اذك مهءاوهأ عبتم ىلا نم كءاجامعفرحتال ىنعملانوكيف (فرحنتال ىعمهئمضتل هلوق)
 كءاجامع ف رحتتالهلوق فو مهئاوهأ عابتا نعى هنلاانهه ىبهنلا نمدوصقملا نأل ىلوأ ناك اماو فاشكلا بحاصهيلعرصتقا

 فالخ ب وكرلا نعىبوناادوصقملاناف اك ارنالذىلابهذنال كلوق ىف كما م ءاوهأ عابتا نع ىهنلادوصقملانإب راعشأ سداوخا لت

 ل رن مل يا و ا ويل ماو 3 2 5 5 7 0

2 
0 

 8 وصقملانأ ىلع ارهاظ لدي لب رك" ميسم د

 ةمهيمةرابعب هنع ريعيفاهنأش مظعل هفصوو تضر ١

)١67( 

 كيلا هللا لزنأ اع ىأ 6 امي 0 رصع لكى 0 هناحيس ةتلاوه
 هنمضتل عيت الل ةلص نعف هنوهشنامىلاهنعفارختالاب (قانم كا اوهأعبتتالو) ا

 أ عا( :مانلعج لكل) كءاحامحالئام مهءاوهأ عبتتال ىأولعاف نملاحوأ فرحنتال ىنعم

 ند ىلعهقفتمةءاج (ةدحاوةمأ مكلعجلنلا ء اشولو) ا ملا عئا ارشلاب ني دبعتم ريغانأ ىلعدي '

 ل-يقو باوحلا هيلع لدفوذحم ءاشوللوه_ةمو لد وكنو خس ريغ نمراصعالا عيج ىفدحاو .

 6 1 51 امن كو وابيل نكلو) ع ا ءامجاهنلا ءاشوول ىنةملا

 ىضتقمب اهفالّتخا نأ ن.دقتعماط نينعذماهمن ولمءتىلهنرقو رصع لكل ةيسانملا ةفلتخملا .

 اهو رد_ت:باف (تاريخلا اوقبتساف) لمعلا ىف نوطرفتو قا نعنوغي زن مأةيطالا ةمكسحلا

 ليلعت هيففانئتسا (اعيج مكعج سم نلا ىل ) مدقتلاو قيسلا لضفل ةزايحو ةصرغلل ازاهتإ

 اه كشبنيف) نبرصقماونن ردابملل +مءو و دعو و قابت_سالاب مالا (نرالع دك

 ىعفطع (هللالزتأ اع مهب مكحانأو) رصقم لاو لماعلاو لطبملاو قملانيب لصافلا ءازولاب | 1

 ( ىتاث - (ىوانب) - 50 )

 يذرااهس ةعوزقت 1 ودبس هيلع صاروك ذا لاا يف

 هنالهلوق)هيلاءاجامع ليملا نع ىهنلا
 ةايحلا ب سوهام ىلا قي رط

 هج وهلم مهم ( ةيدبالا

 ةعرسشلاو نءدلا نيد هيشلا

 ىذلاءاملاىلا قي رطاهناف

 لدتساو هلوق)ةايحلا قلطم 3 وحضو ذ 0 جهت نم نإ !فاحذ اواقد رطو (اجاهنمد) نيشلاحتفب“ ىر ,ةوةب دب ل ل هب ون دلاةايحا ببسوه

 لكل ناك امذا )ا هب

 الف نياصاخاحاهنمو ةعرش

 انلبق نم عرس عابتال هجو
 ةغم_صبلدت_سالاقامعاو

 ربدقت ىلع ذأ فيعضتاا

 انليق نمع رش ن وكب نأ

 انم لكل نا خص انعرش

 ا نأز وج دكا نإ وقلب 1 ىأ قدحلا ىلعوأ محل اوباتكلا كيلا انلز تاجات َ
 اد لطفلة زاخو 9 لزن ام ضعي نع كونتفين امهرذحاو مهءاوهاعبتتالو) محن أ انرعأو ريدقتب ةلجنوكي ١

 دوس نسال يداوي : ., < || رذحاىأ لامتشالالدب مهن لديهتلصب ناو هنع كوفرصب و كواضي نأ ىأ (كيلا هتلا ||
 لوما يا لاؤربخلا , اوبهذا اولاق دوهم رابح اناىور ونسي نأ ةهامج مهر ا هل لوحفمو ا

 "ردا نع اعنمرعا ناو مهلكدوييلا انعبتا كانعبتا نا اناو دوهيلارابحا انا تفرعدق د اراولاقتف هنيرد نع هتتفن |[

 5 وكيف(1لا لضافلاءا نخل كلذىناف كقدصنو كب نمهؤن نحنو مهياعانل ىضقتف كيلا م1 احذف ةموصخانموةنإب و انسب

 لوقبال لم.فابميالا ]ديدي لعاف) هريغاودارأولزلا كلا نع (اواوتناف) تاز سو هيلعتتلاىلص ةالوسر
 ١ سَ : هلق اهيينت كا ذب +: ءربعف ى اعتو هناحمبس لدا مح نءىلوتلاباذ ىنعب ( مه ونذ ضعبب مهميصي نأ هللا ا

 0 0 وق ) ىفاك ميظعتلا ىلع ةلالدهيفواهتاج ئمدود_ءماهنمد_>او همظع عماذهوةريثكاب ونذمطنأ ىلع ا

 ربا لع سب( (نوقسافل سانلا نماريث كن او) # اهءاجب سوفنلاض عب طبتريوأ ع ديبالوق هريظنو ريكنتلا ا

 0 نإلدالا كلا ىف ةنهادملاو ليم اوهىذلا (نوغبيةيلهاجلاكفأ) هيفن ودتعم رفكلاف نودردتملا 1

 1 2 لوسر ىلاوبلطريننلاوةظي رقى ف تازنليقو ىوملاةعباتم ىلا ةيلهاجلاةلل ةيلهاايدارملاو |

 ا داما نال عفرب ”ئرقو ىلتقلا نيب لضافتلا نم ةيلهاجلا لهأ هبك< ناك اهبك<نأ لسوهيلعمتلا ىبصهللا 1 ١

 3 5 ثعبىذلااذهأ ىلاعت هلو ىف ةلدل| ىفهفدح فوذح عجارلاو هري نوغس وأد يمن ًاىلع كلا |[
 ىلعةلالدهيفوهلوق )لوقا 1 ا

 هناي راعشا هللنعل مدعوبونذلا ضءبب ريبعتلا ىف (ريكتتلا فاك مظعتلا

 هنأب راعشاهمابعا ىف ذااهميظعت كلذب دصقو هسفن اهضعبب كب رب (سوفنلاض عب طيترب وأهلوق) هحبق ةدشلهب ظفلتي نأ ىتبشال ٠

 م ادتمملا يخ ن  لامصلا ف (رءشلاربغف كلذ ءضتساوهلوف)



 الا فاقاسغناو نعل ءلاةذوخأمو سفنلاب ىهةذوخأم سفنلا ىنعملان وك. و( سفنلابهلوقىف نكسنملا ىلع فوطعمهلوق)
 ةراظاابدارماف سفئااوهىذلا فرظلا نءءال اودفم ربمضا|!ناكف سفنلابىه ةذ وخآم سفئنلانا ةقيقحلا ف بيكرتلا لصأ
 هنيعىأ نيعلاةذوخأمو سفنلاب ىه ةذوخأم سفنلا نأ ىنءملانالهرئاظنو نيعلاب وه( رورجلاوراجلاو هلوق) سفنلاب ىلاعت
 ' نيعلاةذوخأم سفنلا نا هل |وق نال ىنعمال ةنيبم نيعلابلعجا تاو ةقيقح لالا وهام اتاعتمر ورجلاو را ان وكيف نيعلاب
 ىلع ليصفلا دعب ًالاج ادهن :وك نأ ىلءلدب ةرابعلا رهاظ(ليصفتلادعب حلل لاسج هن أ ىلعهل اوق) نيعلاب ىلاعتهلوقبالا ىنعم
 افطعح ورا ضناذأ هنالاقي نأ نكعو ليصفتلا دعب محلل لا جااضيأ بصنلاةءارق ىلع اوت نأكِلو ةروكذلا ةعب رالا
 الاجانوكيالف رنآلا ىف نيف وطعملادح أل وخد مدع بلاغا ارهاظلا ذا رك ذاملمشنالحو رمان وكت نأر هاظلا ناك سفنلا
 وطن .نوكسإالف حور جلا عفراذاامأو صاصقلاهيفام عج ف حلا ) ةه؟ك) لاجالاجالا نمدارملانال ليصفت

 :ءلوصفم لصالاىف هنال غاساعاو سفنلاب هلوقف نكتسا ا لع فوطعم اهنمع وفرملان ا هلوق) ليصفتلا دءبالا ١ 5 1 هنوكر هاظلافرك ذام ىلع
 يفقو نوملاظلام_هكلئاواف) هريغو صاصقلانم (هللالزن أم ك2 نمو) ئيثاهنمصقنبال 7 (هباقلمتوأ هلوق) : 0 ل 10 || ةطعومو ى دهر ددعل "هل قد صتلاباهقحتس ىلا هترافك قدصتملافىأ هلدئرافكوهف ءىرقو همزلام ه_دذع طقس ىباحلل 0 5 ا 0 3 2 9 5 : نم هب 3 22 ليقو هنوئذ هبةللارفك قدصتلل (هل ةرافك ) قدصتلاف (وهف) هنعافع نك ى أ صاصقلاب ا () يتحتسلا ل (قدستوف) ليست دس مجالا كرلع ىطتاطدر# | رز ودعت ليلا ا 0 0 . : هاندب او ىنعخا نو كانا ريثكنباهقفاو و عفرلاباضيأ ىلاسكلا هاردو صاصقت اذى ا (صاصق حو رجلاو) عقدت ل 1 1 كفانا 1 1 عا ع 2 مك 2 ع 5 - 0 و ثيحلاذلاناكسإب هبنذأ ىف و نذالابنذالاو عفان ارقو ىنعلل ةنييملاحرو راو راجلاو فرظلاب لثم(فوذ حم ىلعافطع ِ 1 2 22-6
 ٠ 9 ىف 8 ويدنالريمضااوهيلعر و رِّثاو راجلاةلالدإ لوعفملا ف دق مهراث ؟ىلع مهانعبت ا ذىأ ( مهراث ىلع 5 8 3 اقامت

 || 0 د
 00 و ريع ريما مط عرتو (لبحنألا |. نصا اند او ةاروتلا نم هبدي نيباملاقدصم) ءاملاب لعفلا هنلا ىدعناثلوعفم (ميرم نبى سعب ) 2و7 5 1 17
 1 ءامهمدنز زامتم هظ ده 9 4 : ةأر وتلا ل را واسس نضل ا د صنلا عض ةزمطاوعتفن“ 0 ا

 1 ىلءامهيهنز وحب و (نإ ومرىدهو) هلوقاذكو هيلعف (ةاروتلانم ىنملاوافطع ىلعافوطعم
 ءارقةىفهلع (هنفهللالزتأ اع ليجالا لهأ كحيلو) فطعو هباقلعت 1فنوذ< لعافطع 1
 1 5 0 0 1 ةقلعتم دلال 0 0
 . نأو ماك-الا لعل متشمليجنالا نأ ىلعلدنةنآلاو هب انيهتسم ناكنانامإالا نعوأ همكح نع 0 1 1 نوةسافلا مهكئلوافهنلالزنأ اهب كح نمو) مكحيل نابان سمو ىأ مق ناب كنت سمأ كلوتقكس مالاب 1 0 2 ١ 0 ىلعاذهوامط الوعفم
 . ىلعاهلجو ع رشلابالقتسم ناك هنأو مالسلاو ةالصا|«يلع ىسيع يفرق تاو دمة وهلا 0 0

 كيلا انلزنأو) رهاظلا فالخةار وتلا ماكحأب لم_ءلاباجتا نم هيف ةئلالزنأ ام | را 0 ١ ها 1 ل ١
 دهشيو رييغتلا نعهظفعبتكلارئاس ىلعابيقرو (يلعانمههد) نسلخلا ةيناثل اودهتلا كوالا 3 0 ماللافةلزنملا بتكسلا سذج نم (باتكلانم هيدي نيباملاقدصمإ) نآرقلاىأ (قملابباتكتلا 0 7 8 ١

 8 لبلد نم اذه دبال ن كلا بتكسلا نم ئثريغيال هدعإ ون كرقلال وزن لبق ناكمهفي رن الاقي نأألا مج اهناو ةار وتلا فلس وهيلعةنلا ىلص هللالوسرةفصاو ريغدةمهناباو رسفدق مهناف نوماعي مهود واقعامدعب نمهنوفرح مثلنا مالك اوعمس مهنم قإ رف ناك دقو كلل اونمؤي نأ نوعمطتفألاقاك ةاروتلااو ريغدقد وهما |نأي قطان نآرقلا نك-ارييغتلا نعةب وامسلا بتكلل ظفاحنارقلانأ ف عرصوهو فاشكلا ىلع دازاماذه (رييغتلا نع ظفحيهاوق ) ةيدورملل خسان ىسبع نيدنأ جراخ نم لعب عناصوصخعاعجاونوك,نأزوجيال) ةبآلا درج نممهفيال اذهولبجنالا لهأ نمد وعلا لكر ات ياذاالا ةيدوهيلا يسن هدرحب 5 ١ ملعب هيفهللالزن ام ليجنالا لهأ نمي نءنارهاظلا ذارظن هيفوليجتالا ىف امب لمعلا بجو أ ىلاهتهنال (ل1ةخوسنم . ةيدوهبلا نأوهلوق) محييلاناقو ريدقتب وأ او ردتيلو أ هوعبذيل لثمفوذحت ىلع فوطعم كحيل مزجوهو هريغةءارق ىلعامأو ةلعلا مالمإللا نوكتل ميما بصنب كحيل نوكين أ ىهو ةزج ةءارقىلعهلك اذهو اني: اوهردقم لعفب|ةلعتم نوكيلب امهيلع كحيل فطع هل 2 مصرال نيلاح امهلعج ريدقتىلعىأ (الوالا ىلعو هلوق) رك ذام ىلعافوطعم كح لو نوكي نير دقتلا

 ب

1 
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 ماع نيك ماسالا نم مانع ةوبنلا ناميلع ضرتعا ( ام دما اوق) ممل ل مم

 دوصقملا نالوهام اف تافصلابهناحمبس مدقلا فصواماو ةغالبلا فروصةىندالا ىلا ىلعالا نم لوزنلا نا خالو ل سملجرهنابىنلا ١

 هجتي روك كل1لاؤسلاو دل ليبس ىلعتي رس ةفصا كك فاشكلا رابع العاق ةصهولالافوصوملاالتاذلا اهب فوصوملاةللانم ٠

 كصقب لب م71 تيؤوستل نك اواو حدملا قب نطلع تي رجأةفصدار ا1ناىقازاتفتلا ةمال_علاهنع باجأن كلاضيأ هيلع

 حادم نم ضرغلا لاقي نأ: نكمي و روك دملاباوحلاب فدصملا نع ضارتعالا عفدن ال هنا حالو همالكىهتادووبلاب ضيرعتلا ١

 رابتعابف هيف سانلا بيغرتو مالسالاححدمةباغ مالسالاب ةوبنلابمهفصو عم نيببتلا دينا هسفن فصولا دم مالشالا فصوب نييبنلا ' 0

 نيماسمريغاوناك اذاوعبلائمويدوهلا -(961) - نوددييبنلاةفسوالسال لجذا نيماسريغمالاشيرعتىأ (دوههلب اضي رعتوهلوق) ءايبنالاهبحدممهتفصوهىذلا مالسالانافمطامظعتىأ (نيئلملانأشب اهب ونتوهلوق) ةغالبلاف لخادرك ذأم ١
 ط1 ا ا جم سم ع سس ع ص صصص

4 

1 
77 

 نإل (مهؤاببلا نيربنلا || سم نيمسلان اشباه ونتو ملا دميزليبتلا لغتي زج ةفس (اودسانيلاو ل ا 0 9 0 0 عربا 0 ىسوموأ ليثارساىب
 اذه؟ نا مهوتيالو ل نوبنابرلاو) مهؤايبن !نيسنااناىلعلدب وهو ميك احنىنانم نومك ىآ محبب وأ لزناب ايكو سا ا ل
 اوظفحتساامب ) نويدنلا لع فطع مهئايبنأةقب رطنوكلاسلامهؤاماعو مهداهز ( رابحالاو

 نب ت2 0 02 أ ىلاعجارلا وفي رحتتلاو عنييضتلا نم هباتك اوظفحينأب مايا هنلاىمأ بس (ةتنلاباتكنم هنا. ةء.سام تملأ 5. ع ذل ]ع 5
 0 نونيبب 00 ريشي ن أن وكدتبال ءابقر (ءادهش هيلع اوناك) نييبتا نمد 0 5

 نا رانهه ةلالدلا نم ىئاكحإب اوادبتسنالو (ققأب او راشنالوو ريبك ةبقاىموأماظ ةيشخاهيفاونهادب ومهتاموكح هدا مارا يل
 مالاةّني رقب لوالا ىلا هلاركذم هبانيهت_م (هللالزنأ اع محب /نمو) هاحلاو ةوشرلاوه (اليلقان 5 اهتز اقل

 صاصتخالا ىلع ةلادلا نورفاكسا|هلوقب مهفصو كلذإو هريغباومكح ناب م هدرءوهن مهتناهتسال(نو رفاكلا مهكئلواف)

 رسالا علا لمتحاناو هين جو را ميفتسلاو 00 كش م 0 3 مهران نوال

 اوداه نب ذلللعجا ذااضيأو هب مدع ا ةدصحاولك نوكينأز وحيد
 ميدغت زوج الزاب اقلعتم فن راغب د وهلا فن روملاظلاو مهباطغ ا ا ةفئاطلوأ اطةمئالم

 0 2 وةرق) كانا ئأ عسي نتعلا نأ) 11 وتااف (اهنف) ةوهبلا لعاتش 1 (مهيلعانبتكو) ى 0 ظ
 0 ال اهعفر (ن.لابنسلاو نذالا,نذالاو فنال,فنالاو نيعلابنيعلاو) سفنلاب ل تقت سفنلانا
 1 نيل يدعج و ليق هنا در حلا رابتعإ قالون و «م لجان أ ىلع ىف 0 هنا ياعاتنسكمو طق هناك و“ معملاراثعاب اهريج فاهو ثرأ دق وطعم [جاينا 0ع دا
 كلذكواهانعمو ةفن ات سمو الوقلاك للا ىلعناعقت ةع ارقلاو ةباتكلاناف نيعلاب نيعلاو سفنلاب

 هاب اوح 2 5 1 35 6 2 3 92 3 2 هن ةمىلا لعدم 0
 ا ا ىلعو ا نسلاب ةعواقم نسلاو نذالابةمواصم نذالاو فنالاب ةعودح فنالاو نيعلاب ةاوقفُم نيعلا ٍْ

 سانلااوشحالواهاضتقم قفاوباعاومكحافىأ سانلااوشُحالف كلذدعب لاق ةاروتاانلزت انا ىلاعتلاقامل (سانلا اوشختالف ىلاعت ٠
 ىنعب ((حا ةثالثلا تافصلا نمةدحاو لكنوكين أ زوجت وهلوق) مهفصواهريغب مهمكح - لجالوىأ (1كلذاوهلوق) اهنع اوزواحتف ٠

 نوكننأز وجب وإلاهراكنال م هرذكن ا نمرك ذاك -ةدوصخم ةفئاطا صوصخملاحرايتعا,تافضلا رم ةدحاو لكنوكنأزوحن '
 ناوهو رظنلحانهه (دويبلا ا |وة) ىرنال ىثرنأو ةصوصخ ةفئاطا تافصلا نمةدحاو نوكس: ناب فئاوطاا ىلع ةعزوم ٠

 «ىجييس|م قانا ذهودوبيلا ىلع نيمتم صاصقلىأ دوقل| نا فقاوملاح رسثفودووملا لع ضرفصاصقلا نا ىلع د.مالكلا!ذه ٠

 نوكنالانيلارظنلا قدصتلاوهو كلا اذهن اب اوجلافانيعتم صاصقلا نكي ملوفعاازاجاذاهنالهلةرافكو عفة قدصت نف ىلاعتهلوق نم

 دوصقللا (ةفنأأتموأهلوق ) سفنلاب سفنلا مهباع انبتتكسفنلاب سفنلا نا مهياعانبتكىنعم نال  (ىنلارابتعابهلوة) دوههلا عرش 1
 نبعلا لاحام لئاسلأس هناكف سفنلاب سغذلان | ليقامل ينعي لاو باوج لباشتكت<نوكننأالةاقتسمةاج نوكسن نا هكنمأ

 نبعلا نيبلا لمقف اهريغو ١



 م كرس رسل نييبتاماو ىنعملا لصاح ناب اك هه (هعضاوم نع هنوايعىأهلوق) نيلوالا نم

 سل . ذات دروامنا ا هعضاوم نم فظل 6 6 ل ةظفل ةدئافام لوقتنأ كلو

 هلامهإاماهلوق) ماما
 اماىآ (هعضوم رييغتوأ

 ري غىف هعضواماو هكرت

 نأ مزلب ) هيف ريمشضلا

 لاحىف في رحتلا نوك

 ىرتاكوهو هلوقإ عامسلا
 (ةلزتعملا لوقداسف ىلع صن
 هللا نا ىلا اوبهذمهناف
 رفاكسلا مالسادارأ ىلاعت

 هنكلكرششلا نع هريهطتو

 انمزتلانال هلوق) عقيم
 تاقناف (1امهنع بذلا
 نكعايمذامهد> !ناكاذا

 نبال خت ءاوباف 00 سال مجك سانا وبقافميمحتلاو دبلكس ناو

 أ نبل جرا تندد هءاجوالالحو 4 00 اىناو دكر ولآ ةقرغ 1 اج

 م 000 0 ا 0 0 07 5 0

 نميفوخناو ةم زج! ناوه (ىزناتدلاف مط) الرقاق ىلع سن ىف راك 0

 ىأ 0 را 1( 0 الل هررك (بذكلل نوعابس) نكش رفالفالاو ل رجل م 0 ؟ | ملاظلا وهن وكن أ

 اسكلاو ور عوبأو ريثك نا أرقو ةكربلاتوحمهنال هإصأتسا اذا هتحس نماشرلاكمارحلا 0 1 ّ 5
 حلا ظفل ىلع نيسلا حّتفب رتب وحلا شلال ناكل و نتيصي ةنالثلا عجاولا قابوقعتو - ا 00

 ارهاظلظلا نكي ملاملانلق
 . نييويلا | اكاذا لس وهلع هللا, لصدنا 2-2 وأ -اؤ كؤاحناف

 ا نوكينأ زاج عفارتلا دنع
 ١ قفاشلل ل وقوهو محلااهيلع بح ىخاقلاىلا نايباتك < احول لي ةاذطو ضار ءالاوك لا

 | ةبآلاو 00 مقدر مهنعبذلا انمزتلاا ال اممذا مدد وأن اعفارتملا ناك اذا هن ١ وجو جصالاو ّْ 0

 اوداعي نب (أيش كورضي نلف مهنعضرعتناو) اقلطمب < ةفينح ىف دنعوةمذلا لهأ ف تسيل 00 01
 أ (طسقلابمهنيب كحاف تمكح ناو) سانلا نم كمصعي ىلا هةوهناحبسةتناناف مهنعكضار عال 0 2 0 ١

 < كنومكع فيكو) مش مظعي و مهظفحيف ( نيطسفملابع هسا نا) هشام ىنلا لد كانا روصسي 5

 6 ص وصنم كلا نأ لامحاوأ هبنونمؤيالنممهميك< نم بيجتت (هللا كجاهفةاروتلامهدنعو ىعدملاةيلاطم عف ديروصنتي

 ا ةماقاو قا ةف ةرعم ميك ااباو دصقامم ا ىلع هيبنتو مهدنعوهىذلا باتكعا١ ىف هيلع

 [| نءلاح هلل كتاييفو مهعزف ىلا عتةنلا مح نكي مناد م-ملعنوهأ نوكي ام هباوبلطامناو
 َ ريظناهنوكلاهشينأتو هيف نكشسملا اهريمض نف ًادتبم اهتلعج ناو فرظلاباهتعفر ناةار وتلا

 ا قفاوملا كمكح نعنوضرعي من 3 (كلذدعب نمزواوة.من) ةادودوةاموك اظفل مهمالك فثنؤملا

 || (نؤبشتا امو) بيججتلا كحفف ىقلتح |3 كتوكميح لع تاطعوعو مكحتتلا دعب مهءاتكسل

 دنعوهلوق) هنع هناذياو

 (اقلطمبحب ةقبقلا

 اههدحًا وأ نييمذاناكءاوس
 للان اف هلوقإ) الوأ ايمذ 08

 هيف (سانلا نم كمصعلا

 ا ( 0 | ||

 ١ 0 انلذنا انا) هيو كب 1 اناث ا 0 مااا ات 3 9

 نعي (نويبلا ام كج) مكحالا نم مهتما امه فكي (رونو) 00 تك رهللاو 1 اوفى
 ىف 3 هلوق)لمأتفاقلطمر رضلا مدعةرابعلا هذهدارب| نمانهه هداريصنا باوحلاواقلطمةرمضملا قانالوهو

 ضا ارعالاعمئنلا ةقيقح قيدصتلادوجو نكعو ىبلق ني دصت هنالهب ناعالا ىفان.ال عئيشلا نب عءضارعالا تلق لاف يضارعال

 ؛ ءالاودىذل اضرلا عم عمتجالف هباضرلا مكعلع لاد# ئشلا نع ض ارعالاو ىلقلااضرلاو ميل. ةلاوه نامي الان ًالنقةح دقانلق هدف



 و

 ةلوق) ريسفتلا ةطي رش اب نم مالك لا نوكيالف قافتالإاهلبقامفاهدعب ملمع عنمءافلاهذهو ءازملا ىف ءافلا لود حصيالف
 ىئازاتفتلاةمالعلا ناهيفذ هرك ذامب بصنا!حيجرتامأو راتخلا ريغ لعن رقلان ,وك,ن أهنم مزلب. دارظن هيف (هلاثمأ ف راتخاوهو
 ىلع بصنلاةءارق هب وبدس ليضفتو طرشلا ءازج ةقيقملا ىفهنوكسل كلذول. وأتالبا تبلل اربخ عقوملااذهلثم ىف عقيمالانارت ذ"

 ةرابعو ريسفغتلا ةطي رش باب نم فرصلا مدعو ةمطرشلاةل اب مالكلا لي وأتىأ ليوأتلامد_عريدقت ىلع و هاما ةماعلاةءارق ْ

 هنال نسح ناك امءاو ةماعلاةءارق ىلعهب وبس و إًضْفو صنأإب ورم نب ىسعةءارقولاقهناف فنصلاةرابع نم نسحأ فاككلا ٠

 هباوسسنأ ٌاوفلا بح اص ىنعلقن ىبيطلا ) 59 ةمالعلا نأعم هن ونيس نعمل نامل اراتخسصنلانوك مزحبملا 1

 لب اقلطم بصنلا لضفام
 فرات اوهو صنلاب“ىرقو تقرس ىتلاو قرسىذلاو ىنعملا ذا طرشلا ىنعمامهنمْدتل ريال خد 1

 أ

 نيد ملاذا امأ سعالا لعف ىلع | عطق 0 ا و 0 تاك ةرمسلاو لن و درامذإ 0 هلاثما ْ مدقتملا مسالا ىتاذا هلضف ل اد( درا ل ةتائاو ةيفخ ىريغلا لامذخأةقرسسلاو ل وأتورامضابالاارعخ عقبالءاشنالا نال ةلاثمأ |
 فوذذحع ىلع ىنلب هيلغ رايد هي و م ب ع رذوخألاو زر نمتناكا 5
 رف ناار السليل دا لي را هيف تدروّتيداحال كلذ ف فالخءانلعللو ادعاصف |

 قلو راد لاق وضعلاماقل مساديلاو هلا اسال هدا ءافتك امك واق تغصدقفىلاعتهلوق فاك ىلا عضوم 0 ا نزكبال ]| عن ا ناميالاىديالابدارملاو
 لتي ايف ةقراسلاو قراسلا ىأمالسلا 0 .رلادن ىلع : وهجلاو بكنملاوه عطقملا نأ ىلاج راوخلا بهذ كلذأو
 | نآلا سنا بع لدورادصلاو اهل وتل لعبناب وصنم (تاس الابل اهءازج) هنا متي سافل راس
 لا انج ردا || كا تا اعل نمو فارسلا وم (باتئخ ميكحرب رعشاو). اومطفاناملعف ل

 امهلعف لعنالدب لاكتلاو || 2 الرا (ض رالاوتاومسلا كلمولةنانأ رعتلأ) هتمقورسلا ٠ ءازلا لب( اوعظقافامهلعف ل 2 0 هرسالا ىفدب ةعيالفدتب ونليكا (ميجرروفغ ا ىلع لدوهلوقإ) د>اوباب ا او اهلا دوعيالز ا لع مرعلاو تايسلا حسا ا (خصأو) 1
 ماطقلا نإ اخ ا يدا نعد علطقلا بارما نالوأ ملقم دا فاسو بيرت ىلع ١ ىلع الاكن فاطعن لاممناو ءانيأ ةرفخ ا ) ردت 6 اشيل رغشب د نمبذعيإ دل

 1 1 ١ نيقفاثم ا نمىآ (م.القنمؤتإو مههاوفاب انما اولاق نيذلا نم) مرا اودد واذا هراهظا | قيس زر || فاك برس فكل نوتتب نينا عتسأ ( شكا نوعا نا

 ةينثتلاو ركن هنوكلميلا نيذالوأ نيقب رفلل ربمضلاو نوعءامسمهىأ فوذح ربخ (بذكلل نوعامس) اولاق نيذلا | ش ا قا مر مروا || يوييتلص ( دج تاق ندي فلسا 31 لاسرا

 : نكات بذككل ىف ماللاو نووءامسموقدوبهملا نمو ىأ هربخ نيذلا نمو ًادتبم نوك,نأز وحب هنوعراسي |

 3 : 0 3 لوعفملاو ةاعللوأ راب>الاهن رتفتاملن ولباقىأ لوبقا| ىنعم عامسلا نيمضتاوأ ديك ًاتللذدب ضافا |
 م نع ى تاعبش 0 5 ا ع : 0 2 .٠ 7 8 ع 1 50 0 1

 1 ١ 5 ىآ نيهج ولا ىلع ىنعملاو ءاضغدلاىف اطارفاو اريكت كنع اوفاحو كساحاو رضح م دوهبلا نم
 ا"ةازغ ماو ةلودق 1 0 ل 0 . 1

 الا ا ال رركمفناثلا نوماس
 . 0 8 . كت سس سس سس سس سس ا

 دال طوقسلا مدع ناكولذارظ هيف (هنم قورسملا قح هيفامنال هلوق) هعمروك ذملا مزعلارابتعا بجيف لعفام ىلع مدنلا درت :

 بنرت ىلءءاإ هلوق) ىلاعت هللا قدح ضخ ةقرسلاد-ح ناب اوحرص ءاهقفلا لب كلذ كس يلو همم قورسملا افع اذا طوقسلا

 (ائم”ابالهلوق) ةبووتلا لوبق ىهىتاا ةرفغملاىلع رك ذلا ىف مدقم ةبآلاامهيديأ اوعطقاف نم ةدافتسملا ةبوقعلاناف (قبسأما
 كمالكف لاقامنا (كمالكى كيلعاونذكيل هلوق) نيهجول كلذ كس يلو مههاوفاب انمآمهوقلوقم ناكل هباقلعتم ناكولذأ

 ىاثااربغ نيذهنم ىناثلاهجولا نكس اقباسن اروك د ملا ناهجولااسع نيهجولا نبذه ناب رعشم نيهجولا في رعأ (1-ا نيهجولا ىلعوعلاوهلوق) هيلا جاتحيام صقتي ودي زيزنإب همالكف ب ذكلاامناو هيلع ىرذفملا مالكعامس لايف ةجاحال قا ءنتفالانآل
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 يبد ريتك لوقو اةروسقشيوتلاو هلك ن 2ك نإب رثتاىعمأ 0 اذه ىلعو ودل 9

 ل 0 والشلل نأ لمتد ا 0 مثالا هنع قنا ةفاخالا درع

 هللاب قلعت امن طقسي ةب اثد دخلا

 مط لاقي نأ ن نكع وىناثلا

 ض1 ناتر الاف باذع

 هلوق)ايندلا ف ىزخلا مل

 هب وجو ق> هب وتلاب طقسي
 نإ هنم مهي (هزاوجال

 بجاواصاصقهنوك عم هلم

 طقسال ةر وخلا هذه ىف

 فال صاصقلاىلو وفعب

 هلوق )ص اصقلا اروصرئاس

 ةرهاظلا هنا دعأةب راخع

 ةرهاظلاف ( ةنطابلاو

 أ اررنكيتان) 5 آر رولا: كاتو هناحيممسهنلا لل الوسو (نوحلفتكلاعا) ةنطابلاو نوب راحملا ةرفكلا

 || مهسفنالةيدقدواعحيل (هباودتفيل هعميإةمواعيج) لاومالافون مص خد (ضرالاى امم من آول ةيناؤيحلا سفنلاةنطابلاو

 || ضرالاقاممهنأ !تددوأ ريدقتلا ذاولهيعدة كف وذ« ةقلعتمماللاو (ةمايقلا موي ب ادع نم) هلوق) ناطءشلاوةرامالا

 || كلذنيب ناوعىلاعتهلوةوحنىفةراشالا مسا ىر<هئارجالاما ْن ايشروك ذااوهب قريمضا!ديحونو ىنعع هل ثم ىف واولانالوأ

 | موزاليثمةلجلاو ناربخ هزيحىفاع ولوول باوج (مهنملبقتام) عم ىنعع ها مو ىف واول هاو !!نالو 1 فاشكلاىفاذك (عم

 | هلوق كلذ كو هنمدوصقللب حرصت (ميلأ ب انعمهو) هنم صالخلا ىلا مظليبسالهنا نو طداكعلا قلااعجارريمشلا قو
 | جع انماوجرخ * ىرذو (ميقمباذعمطو اهنم نيجر اخ مهامو را :لانماو+رخ نأ نود ر) فوتسولل ندا اقام

 || ناتج (هبدأ اوهقفةفرالاو قراسلاو) ةغلابلانوجرخانولدب نيجراخترهانو لاند ةمالعلا لاق ل ثم هيون
 و و امهمكحىأ راسااو قر مياعىلتي ام ردقتلا داب وييس ع || كلذلالومعمسنل ضرألا ءافلاو دربملادنعةلج اقل و ىرانسلا ايفرادقتلا: ذاهب ىتسنرم || تاحلا قكد قاذ ! ذامنا ىنحكال ىنازاتفتلا

 | زوال رجا ور كد دب زلام ثم فطعلا نيعت فطعلازاجو ىنءملماعلل ناك اذاهنال هعملوعفملا ف لماعلاوهلعج نزوح

 5 نوكي ىذلا ريمضلا ىلع هفطع بجبال اعوفممنوكنأس< فرظلا نم دافتسملالعفغلإ الومعم هلثمناك اذاىأ ها ثصنلاب

 0 وماطدا ىنعإ بيكا تادرغمهلا راو يحك ضزاجىأ (باذعلاموزلل ليثمةل+اوهلوق) لصح لعاف

 بادعلا نم ص الخلا ىلإ مل يبسالوهىذلاع ومجما ىنعمف

 "ا و مهيلاجورخلاةبسن ىفأ 0 راخي ,هامناف ةغلابملا ىهةتكنل رك ذام ىلاهنعلودعلافاوجرحام لاقي نأ

 ١ ماللا ناهحيضوتو دربملا مالك ةمآ نماذه (ل!ةيببللءافلاو هلوق) ةبسنلا ىوقتتهيفنالدب زبرضي نم غلب أبرضيددن زاولافاك

 3 طرش ا ًادتبلان وكيف رك ذامربدقتلاو مسالاةروصىف نيلعف لعافلا مما نوكيف لوصوملامال ةقراسلاو قراسلا ىف

 در ”رارقلا نمنونكمن ال ث يح داب ىلاداب نماوفني (ضرالانماوفش وأ) اولتقيلولاملااوذخأ نا

 6 تددنالا طق ىئنلابو نيماسملا قو ةللا قح هيف ليبسلاةفاخاو ىلاعت )8 1 ١)

 | ليقول يصفتلل اذهىلعةبآلا فوأوسدلابىنلاةفينحوب ارسفو ةفاخالا ىلعاو رصتتقانا عضوم ف
 | لذ (ايندلاف ىزخمطكلذ) قب رطعطاق لك ىف تابوقعلاهذ_هنيب ريخم مامالاو ريبختللدنا

 . | (مهياعاو ردقتن أل بق نماوبا”نيذلاالا) مه وبذ مظعل ( طعس اذعةرسآلا فمهد) ةحضفو

 وفغهللانأ اوماعاف) ىلاعتهلوق هيلعلدب و ىلاعتو ةناحبسةللا قس وهاب صوصخءانثتسا

 ا ىلع مدقتلاب هب ودلادييقتو هزاوجالهب وجو ةب ونلإب طقسيءايلوالاى لاف اصاصقلتقلا اما (ميحر
 نال نيماسملا عاطقىفةب آلان ًاوباذعلا تطقسأن او دجلا طقسالةردقا!دعباهنا لعل دب ةردقلا

 ا هيلااوغتناو هللااوقتااونمآ نيذلااهعأي) اهدعبوةردقلالبق ةب وقعلاهنع أردن كرشملاةب وت
 | | انالسو نمىمالا ةلرتيتاجاطلا لمف نسنمقلزلاو ا (ةليسوا



 هرم ذاموانئ دا ذينأتول ىنعملال صاح نوكيف ثيدحتتلا بس نايتالا ناذ انثدحيتفانيئانامأهلوق ىفاك اهلبفامعاببسمنوكُي ةبصانلا ٠١
 هتياده مدعو بارغلا نع هروصق نمبجتتذابجتتلاادارملااذلق تزحم ىلاعتهلوق ىفماهفتسالا نمدارملامليقناففاشكتلا ىلعدر

 امي رفظلا مدعوهلوق ) ىدتهاام ىلا تيدتهاامبسانملاف فطءي ملاذلو ات زجعأهلوقلاريسفت ءادتهالا مدع نوكيف هءلاىدتهاامل ْ ٠

 هاحوأىذلا هللا كح فالخهنال هتموت جوزتوهو ئشلا كلذ لجأ نم هال يباقهبجس لستق ئشب زوفلامدعىأ (هلجأ نم هلعف
 اسفن لق نم الملا نإب انرك دامريغىفهؤارجا نكي هبشلاهوجو نءرك ذاملك ىنعب (اممظعتهفمدوصقملاوهلوق) مدآىلا ٠

 لاثمأل جأ نم هلوق) لتتقلا سمأ ميظعتو لب وهتلل ميلا لقب ههيدشت نكس ةعاج وأ نينثالتقامفاكف ضرالا ىف داسفوأ سفن رغب

 ضرألاف كلذدعبمهنامت ىلاعتهلوق )تقلا 181(2) ىهوةبانملا كاتلاثمأ نع زارتحالا لجأ نمىأ (ةبانحلا كالت

 ةديافام 3ناف(نوفرسل 0 5 5 3 8 ع 2 ع
 3 ل (نوفر هئمدن ونا 520 ريتوةنول دادوساو بارغال هدماتو ليقام ىلع 51 اواة:سهتمقر ىلع هلجو هما ىف

 9 0 , || كاذلوهتلتقلبلاقفاليكو هيلعتنك املاقفهيخأ نعم ذ[هلأسف هدسج دوساهلةقامل هنأ ىورذا
 0 0 لجأ نمإ) لجأ نمولءفام رفظلا مدعو كحضيال ةنسةئام كلذ دعب ثكمو هنمأ رو كس ١

 لا تاخر | ليمساانجاناارغزجاردسسزسال نلجأ يعتنق ياسا نر
 للك اهو ضرإلا فورت كي ا 0 0 | انب ةقلمس نيج انتو : 001 رسام || ل ع0 رونا ندع عل م
 | ار اليث) اعرب أرمثلاك اهيفداسف ريغب وأ (ضرالا ىف داسفوأ) صاصتقالا بجوب سفن لتق ريغب ىآ ( سفن

 ناف(اهلبقامبةيآلا تلصتا أرجو لّتقلا نسو ءامدلاةمرس كتههناثيح نم (اعيج سانلالتق امن اكف) قي رطلا عطقوأ
 ىلاءآو هناحيبس هللا ب ضغب الجت سا فءاوس عيل لّدقو دحاولا لتقناث يح نموأ هيلعسانلا

 وفعباهتايح ءاقبل ببست نمو ىأ (اعيجسانلاايحأام اكف اهادحأنمو) ميظعلا باذعلاو
 هنمدوصقملاو اعيج سانلاب كلذ لعفامع“ اكف ةكلطابايسأ ضعب نمذاقنتساوأ لتقلا نع عنموأ
 دقاو) اهياعةامالا ىف ا.ءغرتو اطضرء2|نعابيهرت بولقلا ىف امتامحاو سفنلا ل23 مظعت

 ةمدقتملا ةآلا نومضم
 مهيلعلت او ىلاعتهلوق ىهو
 لتقلاب مذ نبانايصعتبآلا
 هلوق هيلع لد[ كهنعهيهندعب

 مهماع انيك امدعب ىأ (نوفرسمل ضرالا ف كلذدعب مهنما ريثك نامث تانيبلابانلسر مهتءاج

 سماللا ديك أتةمضاولا تايآلابلسرلامهيلامذاسرأو ةيانجلا كلل اشم أ لجأ نم ميظعلادب دشتلا اذه
 تاصتااذ_مو ه.نولاببالو لتقلابضرالا ىف نوقرمس مهند را اهنعاوما>ت. ىدهعللا ب دحتو

 هللان وب راح نيذلاءازحاستا) صمالا ىف لاد_ةعالا دح نع دعابتلا فارسالاو اهابقا ع ةصقلا

 ترطال صو اهظعتامهتب راح مهتب ران لعج نوءهسملامهو امهءايل اوأن وب راح ىأ (هلوسرو
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 ىكاب ءوبت نأ ديرأ ىفا

 نومشصصم راص ذاك مكاو

 مقواتت بيس ةبآلاوذحه

 مث ىلا ءتهلوقوهواهرخاىف

 ْ ىكلذدعب مهنماريثكنا

 هده ل . 1 -_ *

 دة ع هع 4 يا ا يا مددت ىلا ا: نينا ل ا ربي قف - د - 0 نإ 55 ا 15 + ا

 حف

 لال رتل ضرألا فن وعساو) يضم تناك ناو ةيص دل ربك لال بقوى رطل عطااتيغجي ةا بانل : ْ
 1 مي لشلإ ل بئارسا ليقدن 0 يا دوك نإ دسقماىأ ادا رالا 1
 اللا | ادع راف نع (اوبلصيوا) نول اودرف أن ابلص ريغ نماصاصقى أ (اولتقي نأ) اداسف ضرالاف نودستيو 0

 دل | ونادعب لتفلا وهو ا لع اتا راع ان فالس اينقللو لالا اون اداواتق نا لتقل عماوبلصي ىأ
 ناك رامون لادنالا ق.م عسل هاجم ىلا ومجد عمقت ( فالخ نممهلسراوووء دبا عطقتدا) سوت
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 هلوقىل ليئارسا ىنب قائيمانذخأدقلو ىلاعتهلوق نمليئارسا ىن: ىفةدراولات ايآلا نم قبساةبآلاهذ_هلاصتادارملا نا لاق. نأ 3

 اًضي مهن ايصع ىلعةلمتشم ريخألام الكل اذهببس ةبالاهذهومهنايغطو ليئارسأ ىب نايصعا نايبتايآلا كالت ناف ممماعلتاو ىلاعت ٠ 'إ

 انيتك امدعب هلوقا ذه هّيلاراشملافاذه ىلعواهلبقامب مد[ ىنب|ةصق تلصتا ىأاهليقامبةصقلاتلصتاخسنلاضعب ىفولاصتالا ل صحاذلف ٠

 هنأ نمليئارسا ىنب لاحلجال اذكع ةصقلارك ذنأهنمنيبت ذا ليئارسا ىننلاوحأ نم اهلبقامي مد[ىنبا ةصقلاصتا بجود هناف لا

 اداسفاىأ (اداذ ناكمهيع_سنال هل اوق) موماعهللاب تك امحاوز واحن مهنا مثل !انبتكىلاعتهلوق موهفم نمرك ذاماهببسب مهباعب تك

 ل )ارك دف هلامزاتسمىأ اداسف ناك مهيعس ناله |وقو ازاحنودسفبي ىنعع نوعسينا ضرغلا نأ رهاظلاو نو دسفي هل اوق مثاليا / ١

1 
1 



 : سيب اءاناف ندعهلا نعل ضر أن ع برهه اخ أل تقال هناىورام ىلع كرشلا ىلا ليباق ةمئاخ نكل ةعاطلا هنم لبقتت الذ

 ى (دعب حبل مفدلان الهلوق) رانلادبع نملوأوهو رانتسب ىنبف اهدعي و رانلامدخ ناكهنال ليباهناب رةرانلا تلك أ

 ديفيدتال نيلاعلابرهللافاخأى ا ىلاتهلوق بسانيالانه (لضفالاوهامللاب رحتوأهلوق) ذئموباحابم نكن 0لئاصلا

 4وؤ) فاشكلا بحاصدرك ذيملاذإو زئاجلالوضفملا نعال ازئاجلا ريغ نعزارتحاللةاع نوكي امنا فوخلاوفوخاللضفالا

 ديكيلا تطول ىمثا لمح نأ ةدارادل اوق) ةنمزالا فمومعلاديفيل ةيمسالاة|+ايلاقاماىأ (1كيلا ىدي طسابب انأاملاق

 نوكين ا هنم مزليذاهلهجؤال عقيم ىذلا مالا لثم لمحت لوقت نأ كلمث مثالا كلذ نيعهنع لمحت ىتح هيلع مئاالذا منا لشم ىأ

 قرافلا عمسايقف ىدابلا ىلعفالاقام نابتسملابإيثمتاماو مقوولهابا ١ )9854(  هبحاص ل تقم اوهبحا هلدلتقمثا نامنا

 || مفدلا نالىلاعتو هناحببسفةللا نم افوخدل ملستساو هلتق نع ج رح نكلو هنمىوقأ ليباهناك 0

كسنالو لوتقملاهللادبع نكمالسلاوةالصلاهيلعلاق لضفالاوهاملاب ركتو ا دعب حبب 9 4 لال
 || لتاقلاهللا دبع ن

 |١ نآنمزرحتلاو اسأر عينشلا لعفلا !ذه نع ىربتال تطسب نأل باوج ىف طسايبانأام لاقاماو 0 لعل 1 نآف

 امصأ نم نوكستف كمئاو ىمئابءوبتن أدي راىا) ءابلابىئنلادك ؟كلذلو هياعقلطي وهبفصوب 1 9 10

او ةمواقماوةضراعملا نع عانتمالل ناثليلعت (نيملاظل اءازج كلذو راذلا 3 ا ليباق لتف
 || ةداراكل ملستسأ ان | ىنعمل

ابل ىلع فالاقام ناب ماه وعوىلا كدي كطسب كمعاوىدب كيلا تاطسب ول ىمثا لمحت نأ 5 ا لام 0
 8 . دقعيولام ئد

 10| ىالاخلا عضوم قامهالكو كناب رقولجأن ءلبقتب ل ىذلا كحاب و ىلتق مئابىمئب ىنعم ليقو مولظملا نوكيفانلق لينال تقلا

هنواقشوهيخأ ةيصعمد رب لهلعلو امطالماح نيمئالاب استلم عجرب 0 :رطعلااوأ ف
 كلذنا كامالكلا اذه هدصقلب 

 '|| زوجنوهبخال نإ :نأال هلنوكيال نأ تاذلدارملافىلالكل نوكن أدي رافاعقاو ةلاحتال ناكنا 1 هاظلا نكل ا

 || هتليهسف (هيخألتق سفن تعوطف) ,ةزئاجىصاعلا باقعةداراو هتب وقعمئالإبدارملانوكينأ ان يا

 هيخ !لثق ن | ىلعوأ لف ىنعع لعاف هنأ ىلع تعواطف ىئرقو عسنااذاعترملا هلعاط نم هتعسوودل فاشكتلا سلاسل رولات

 حبصأأفهلتقف) هلامدي زل تظفح كالوقك طب رلا ةداب زلهلو هتعواطف هيلع مادقالا ىلااهاعدهنأك 1

 ةنسنب رسشع نب اوهو ليباهلتقليق انوزحتادورطم هرمعةّدم قبذا ايندوانيد (نب رساخلا نم نبا نكاف ْ هعبتو
 ٍ نسح او دوعسم نباو سابع
 مث لمحه انعماولاقةداّقو

 لبق ناكىذلا كمثاو ىلتق
 ريسفتلاب جاجزلا درمسف رىلتق

 فنصااامهرك ذنبذللا

 نكله«يلعنيمالاعامجا

2 
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 هب ربل ضرالا فث>سابارغ هللاثعبف) مظعالا دحسملا عذومىف ةرصبلاب ليقوءارخ ةيقعدنع

 1 .نم تيم لوأ ناك ذا هب عنصإام رديملو هيمأىف ريحتوإةةامل هنأ ىور (هيخأةأوس ىراوب فيك

 ريمضلاو ةرفحلا ىفهاقلأ مث هيلجرود راقنع هلرففرخآلاامهدح أل تقفالتتفاف نيبا رغهللاثعبف مذآ ىنب

 ارستلا ١ ىهفدناك انولحو ل انا ل ل ل ن . «يشةداراد رك رم مزانال ىلع نوكسسلإ/اىرقو تب راول تزمعول انهه ىنعملاسيلذا ماهفتسالا باوج سيلو نوك ىلع

 00 ا ا ل وسلا يسد ساونا || ير
 ل (اهلنوكيالن اتاذا!دارملاهلوق) فاكنلا اذهىلا ج وح ىتحري مفتلا| ذه ىلع

 "ةنمهغب وتو لتقلا نع هعدرلل ودعلا ناب او.ملا نكي وهرك ذىذلاىنعملاىلا لدع ملفرك ذامتااذلاب دوصقملاناك اذالوقت نأكل

 ' اذهذاهما ةدارالةمزلتسمهبليباق ةبوقعليباهةدارا نأءيف (عامنالإب دارملانوكينأ زوجي وهلوق) رانا! ىفلوخدلاه ءازجنإب

 قب ىلتق ىلع ىباسلا كمنإب تبقوعنا د: رأقادارملالقولوهب تبق وعف ىلةقب مل أاتنأدي رألاق هناكف لتقلا لبقردص لوقلا

 لا ىأ ىلعىأ (ريمضلا نع لاح فيكو هلوق) هاعد هيخ أل تق روصآ ىأ (هيخ أل تقنا ىلعوأ هلوق) ىنعم ىمئابهلوقلرهظي مهنا

 مانا و سةاراوم نع زجتلا نععزسأورسحتأىأ ( ريسختوعزجةلكهلوق) ةصوصخملا ةيفيكللا كلت ىلع ةاراوملا ىهو ىراون

 ظ 0 ادعبامناف(بتيراولتزجعول ىنعملا سيلا ذادل أوق) رسحتتلا نم رك ذامفانهه لمعتسا نكت كلذهانعم ل صأى أ لاى ععملاو هلوقو
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 71 0 ب عبور دحوم جرس جوع ع دعي

 ا ا يا ا حلا لا اع

 هناي رق لبقت ىلع هلدسملا طرفل لّدقلاب ةدعوت (كنلتقأللاق) مادنعام سعالا دصقوهناب رق |[!
 ىوقتلا كرتب كفن لبق نم تيتأاعاىأ هءاوجفف (نيقتلان م هللا لمقت» ؛ امتالاق) كلذلو ١

 ليصح ىف دوم وهريصقت ن م هناموح ىرب نأ يني دشاخلا نأ كك اة راك | هيفو ىناتقت لف ىلبق نال ب ١

 : مو هلوق) قسوملاقذارك ذاورب دقن :ىوهذا ىسوملاقذاو هلوق ىلعافوطعم نوكنأن 2 ( مكب ميل رئاوكانا

 لتاقلا ىلع سبتلا ل هبلص نم مدآ ”ىنباريغاناكولذا ةنآلابارغهلا ثعبف ىلاعتهلوق نم ءىجيسامباذهفي.ز (1لا مدآ ىنباامهبب 5
 اعقاوامعأبن ىناثلا ىلعوامهناب رق نامز ىف امهأبن ريدقتلا ن ا لوالا ىبعف (ه:لاحوأ الا فرظهلوق) نفدلاب هيخأ ةاراوم .

 ىع وقولان وكيف لماءالديق لاا ناباوحرمص ) 1 ل مهنالر ظن هيفو فاشكلاىلعدازامماذهو امهئابرةنامز ١

 تب رض ىاكنإب رفاانامز
 قبوكرلاذاابك اراديز
 هلوق) لمأتف برضلا تقو

 (فاضم ف ذح ىلعلدب 1

 لكلا نم ضعبلا لدب

 نال (أبنلافرظهلوق)
 هنالردصم لالا ىفامهأبت

 (ضرالاف نوهش ةئبم ناعإ رأ) مهئايصع ب تكتل اهنوكللعالو اهنولد دال (يلغتمرل

 مك-لهللابتكىن اا هلوقرهاظ فلاح الذ دب ٌؤمريغ اتووم رحتاانوكيف ةمر اما فراظا الماع'

 ءاحي رأحتفف ليث ارساىب نم قل نع هدعن راش مالسلاو ةالصلا!هيلعىب بوم ىورام كلذش وِ و

 هللا نأو ىن هدعب عشون ناب م هربخ ا ريضتحاالو هيتلاف ضيق هنا ليقو ضبقمث ةفاءاخاباوتلا و

 ليئارسا ىنبل هلكماشلاراصو ةربابحلالتقو عشوب مهب راسف ةربابجلالاتقب هىمأ ىلاعتوهناحبس
 لخ كمل يقدقو اقاطمع رحتتلا وكيف اي رطنوربال ني ريحتماهينوربس ىأ نوهيتباماو
 عود مهدالوأ ةرابحلالئاقامناو هيتلاىفاوكاهلب اهلذدن نلانالاق نمدحأ ةسدقملاضرالا

 مق لوعفملا ىنعع ل -ةنيح

 هلوق) لصالا حيماتا نيب

 لوبق ىلعد حلا طرفل

 لوفقتنأ كل (هنإب رق

 مهؤامو ىولسلاو نملا مهما-ط ناكو مط ءىختيف ليللابعلطي رون نمدومو سمشلا نم مهلظي مامغلا
 امطاحور كلذ ناك هنأالاهيتلا ىف مهعماناكنورهو ىمو«نأ ىبعرثك الاو هنولمحىذلا را نم

 ءاع * رآعشول لخدمأ ةمدإهدعل ىسومو نوراهتامهيفاثامامهنأو مط َ . وقعوامهتحرد ىف ةداب زو

 دعوتلان وكن أل متح هببطاخ (نيقسافلا موقلا ىلع سأتالف) عشول وبلاكريغةتغب هيف ءابقنلا تامور هشأ ةثالثدعب

 ةوادعلاطرفل روك ذملا مويلعلتاو) مهقسفل كلذب ءاقحأ مهنا ناب و مهيلع 00 مالسلاوةالصلا هيلعىب هوم

 ج وزن م هياعترتام ىلع رخآلاةمأوت امهنمدحاو لكج وزي نأ م دا ىلا ىلاهتوهناحسس هللا جوأ ليباهو ليبأق (مدكىنباأبن

 ةمؤتىأ هنمأ ون ليباه || ناب رقلبقفاهجو زتلبقاكن أ نفانإب رقاب رقمدآ امطلاقف لجأت ناكهتمأوت نال ليباقهنم طخسف

 ناك اللهناباوح او ىلباقإ| *#اد هبلصل مذآىببا امه دري ليقو لعفاملعفو اطخسليباق دادزاف هتلك ًافران تلزن نابلعا#
 نال جوزتلا اتيت زدتم ةفص (قحلا) ليئارسا ىبىلع ل لارج اج نالجر

 هارت لاق تتك ىفامل اقفاومقدصلاب استلم ىأ ًابن نمو ل تافريمضلا نملاحوأ قلاب ةستلم ةوالت

 2 هلوق) هيلا لتقلاب امهأبن مهياع 3 لدبي يملا نكمل ًاينل فرظ (انابرقابرقذا) نياّؤالا

 روع نمل لال فال ناولخلا ناك اهريغوأ ةدحيب ذ نم ىلاعتوهنادعرس للا ىلإ هب بر قترام مءاناب رقل او تقولا كذب

 امهنمدحاو لكبرقذا هرب دقت لل-هقو نثر كلذلو رددملصالا قوهو ىلمعي ىأ هب ىلحام مسا

 انيمسالج برقو ع رظب اص ليباهوهدنع حق أدرأ ب رقو عرز ب حاص ليباق ناكليقاناب رق

 ىفةينلا|صاخ لو ىلاعتو هناحيب سةئلا كح طحخسدنال (رخآلا ن نم لبق مو امهدح أن ملبقتف)

 نم مولعملا نا هيف( قدم

 سفن لكنا عرششلادعاوق
 اذاةيصاعوأ تناك ةيقتم

 ملح او ةيعاللا تلعف

 ىطرقل!لاقاهتمتليقةيتلا

 للام جر .انؤاماعلاق

 نونمؤملامهو نوصاخنا

 شحاوفلا نولم_ىي

 نمؤم ن مالا ل بقتال ةعاطلا نأو هعفشإلو هرمضيامب تالذت اف هظحقلازاىفالاظوظحدوسحم آراص هد هنأم

 ليق (نيماعلا ب رهللافاخأىنا كلتقأل كيلا ىدي طساببانأ ام ىناتقتل كدي ىلا تطسب نأل) كتل

 لق مهرئابكل نوكيف ةملظملاةفكلا ف عضوت مهتانسف-رئابكلاو ( قاث  (ىرانس) - 198 ظ

 ذانيقتملاريغ نم تانسحلاو تاءاطلالوبق في رصاذهوراناا|لخد لقثأ تائيسلاتناكناو ةنملالخدلق'أتان_سملا تناك ناف ٠

 لاقي, نأ نكي لوقأو نيقتاا نمالالبقتي ل روك كملانإب رقلا نا ىلع مالكلا لمحيف رثأاط نكيرلو نازيما ىف لخدتمل الصأ لبقت لول ْ

 كرشلايلا هتةاخ ناكواكرسشم ناكن مناف كرشلا نمنيقتملا نم لبقتتامنا ةدابعلاورفكسلاو كرشلا نمكوتنلا ىوقتلا ماري 0



 وك, نأ ب جول ة راع 0 وفاح ىب 0 0 0 ونال نم هل 79 1 وصنم ن وكي
 د نم الو ىلاعتتلا نمال نيفئاخا ونوكل مهنال ةربابحلاىاهعوجرزوجال ذا( ليئارساىنبل واولا !ذهىلعف هلوق)

 7 : 11كلذءامهماع
 0 رهاوخ نإ ربدما را الو) مهياعةمرحاهناف اوصعامدعب مط هلوقل متعطأو 2 : :

 1 : فرص, اس ًارانيلعلءجن اولاءتر دع انةمادتيل اواقواوكابقتلا نم مها اوعمسا_ لبق ةريابحلا 3 1 7

 ا 1 رساخاوبلقنتف ) ىلاعتوهناحبس هللا ىلع قوثولا مدعو نايصعلاب عنيد نر رت ا وعلا 00 2 نيد
 | اهيفنا ىسوماياولاق )باوحلا ىلع بصنلاو فطعلا ىلع مزحلا اوبلقنتف ىف زوحبو نبرادلا باو ا ١

 كلاوهو هربح | ىنعع يمالا ىلع هريج نملاعفرابخلاو مهتمواقم ىنأتتال نيبلغتم )نب 3س فوق 5 0 0

 اطال ذا(نوالخادانافاهنماوجر حن اف اهنماوجر < ىتح اهلخدن نلاناو) هدي رام ىلع سانلاربج 1 0 0

 هتوقتيو ىاعتوهناحبسهنلا نوفا ىأ (نوفاخين لا نم) عشوبو باك (نالجرلاق) هب اذ زوجالالوقتن أكل(
 |0000 لات مزاسلاوذذاملا ناع ىموط ىلا راسو اهسأةربابجلل نم نيل راتكليقو 2 ١

 .وزع هللا نَم نوفوحغ نبذلا نمىآةفاخالا نم !ذهن وكل والا ىنعملا ىلعو نيفوْلا ىأمضلاب 00

 أ نالجرلةيناث ةفصوهو تيبثتلاو ناممالاب (امهيلع هللا عنأ) ديعولا مهفوختوأ ربك ذتلاب 0 0-1 ل 0
 مهوعنماو قيضلا ف مهوطغاضو مهوتغابىأ مهني رقبإب (بابلامهياعاولدا) ضارتعا 5 ا 0 7 : 0 ا ا لا ا يا || كعلدبالنيقسافلا موق

 الو مهماسج أ مظع نم قياضملا ف مهءاعرك-لارسعتل (نوبلاغ كنافهوم:لخداذاف) رادكالا 0

 موح اورابمهنضو م- عفوخ

 : : . 3 3 ٍ سعأ ةءاطامدعل مهقسلا :

 'ومالسلاو ةال_صلإ هيلع ىسومرابخانم كلذبامهماع نوكين ا زوجي و اهيفبولقال ماسجأ 0 3 7
 . 5 2. 2 اكل

 ىسسومل هعنص نمادهعاموت هلسرةرمصن ىف ىلاعتو هناحبسةلاةداع نم اماعاموأ عكا هللا بتنك ا 1 0
 ّدصمو هب نينمؤمىأ (نين.ؤم متكنا اواكوتف هللا ىلعو ) هنادع رهقىف مالسلاوةالصلا ا 6 0

 2 0 5 5 هللابةب

 001 انا اتاو دك ايلا لع طوسداوفت ماد اهلخد لانا يسوماراولاق) : هدعون [| 2520
 | 1 تار دل لا لع فوتون مادبا اهلخط نلإنا ىنوماياولاق)  هدعوب ةْسقامملاىلاب رقأ فذصملا .
 1 و (نودعاق "ا 5 تا ضعبلا لدب ادي نملدب ناكوالخ نا

 ةنالا كلمأال ىفابرلاق) كنيعي كب روتنأ بهذاهريدقت لمقو امهمةالابممدعوهلوسرو ةرابخلا لا 7 0

 اوم هعم قببلو مهنم سيو هموقهفلاخا ل ى اعتوهناحبس ةئلا ىلا هنزحو هني ىوكشدهلاق (ىخأو 0 1 :
 دباك امل امهيلعق شرم هناقفاوناناكناو ناروك ذملا نالجرلاو مالسلاهيلع نورهريغهبقثي || '

 ةن ىلعافطع هبصن لمتح و هيفنالخ ديف نيدلا ىف ىنيخاون نم خاب دار نأ وجي وهموق نوت
 ةوكلا دنع رجو اهمساونا لح ىلعوأ كلمأالف ريمضلا ىلعافطع هعف رونا مسا ىلعوأ

 عوهقحتسناعب انا كت ناب (نيقساغلا موقلا نيب و اننيي قرفاف) مز |
 سدقملاضرالاناف (اهئافلاق) مهتبنمانصيلختو مهن و اننيب ديعبتلاب وأهنوقحت سا مهملع |

 فوه ابباهذلا مدغليلعت
 هد_هىلا هنع لودعلاف

 مظع ىلعقلادلا ةر علا

 ةاجتسإلا لعلم ا 1ا

 .: 2 تنأ بهذا ليقو هلوق)

 | ةمرح راما اذان دحاو للغيالهنا ىلاعتهنل |ةداع نس مولءءملا نالءازهت ”سااضيأ اذه نا رهاظلا (كذيعيكب رو

 انو ىحأو ىسفنالا كاإمأ ال ىناهلوق ىلعم هوت لاؤستاوجاذ- ه (١1نار وك ذملانالجرلاو هل وق )ةناو ىلا ريثك-ااع وج ا ىلع

 العدا ةوق) رك ذاب باجاف أو ىسفنالا كلمأ ال لاق لف مالسلاهيلعىسومناةفاوباناكن بروك ذملانيلجرلانا

 د .رجوهاوق هسفنالا أ كلعال ىلا ملا. ديل زول قلد < نوكر الدق قولا لماع نوت نأ ةرول الع لام ىف

 0 00 ىحأس فنالارب دقتاا نوكب و ضفاحل ا ةداعاريغ نم رورلارمضملا ىلع 0 (حلا نييفوكلا



 ) 55١ (روتف نيح ىلع مءاجىأهلوق) سايئلاةل هاعم كك طاسة

 نم مهو (ءاشي نمبدعيو) هإ_سرب و هب نمآ نم مهو (ءاشيب ن نال رفغي) للاعتةنناديزح ا

 امو ضرالاوتاومسلا كالمهئلو) هدذع ل ةب مال سانلا رئاسةلماعم ك- اماعيهن أ ىتعملاو رفك

 ءىبملاو هناسحإب نسحملاى زاحيف (فيسلل هلاكلمواقلخ اهنوك ىف ءاوساهلك (اموني' ٌ

 متمتك اموأ هر وهظل ف ذحوندلائأ )سَ ]نيس انلوسرك ءام احدق باتكللالهأ) . هئءاسأل ا!

 لاحلا عظومىفةل+او نايبلا وك لذ- ب ىنعم ىلع ]وعفمردقبالنأز وك و هرك ذمدقتلفذحو

 نم روتفنيح ىلع# ءاجىأ م ءاحقاعتم (لسرلا نم ةرتف ىلع) ماتيسر رك ءاجىأ ٠
 ا اجاماواوقتنأ ) هيفريمضلا نملاح نيم وأى ولا نم عاطقناولاسرالا 1

|| 

1 
0 
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 ا
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 ا
1 
0 
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 ا
 م
3 
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 ام اورذتعتالىأ فوذح ع قاعتم ( ريذنو ريشب ؟ ءاجدقف) هباورذتعتو كلذاولوقت نأ مالا

 ىضحو ىنوسريب لعق ىد لامرالا ل ردا ( ريدقئش : لك ىلع هللاو) مك ءاجدقف انءاج |[!
 ناب لعفاك ةرتف ىلع لاسر الا ىلعو ىن فاأ او ةنسةثامعيسوفل ًانمهنس ناكذا مالسلاوةالضلاامهباع ١

 ءاسن عب و ةنس نوتسو ع توةئامسجوأ ةثاسامهنيب ناك مالسلاوةالصلا امهباعدمتو ىسع |

 ماعلا 5 آلافو ا دلاخ برعلا نم دحاو وليئارسا ب نقتل |

 ا
 نملي' ارا ىف 00 ثعبسوملو كفرت كشر أف (ءايبن أكيف لعج لكَ ذاكيلعللا ١

 دعب ءاسن الا رثاكت كولملامهيف رثاك_:دقو مكيفوأ نم ل _ءجوىأ 20 :ءاسنالا 1

 هللامهذقنأف طبقلاىديأىف نيكولماوناك امل ليقو ىسعلتقبا اومسو ىبحباوا_ةةىتح نوعرف |!

 قلف نم (نيملاعلا نمادح تؤيرلامك ان او) اكولم مهامسمهرومأو مهسفنال نيكسلامم علعجو : ٠

 مهنامز ىم اع نيااعلابدارملاىل_قو هللا مهان امتاهوحنو ىواسلاو نملالازن اومامغلا ل يلظتو رحبلا |

 مهيلع ءاسنالارارق تناك اهمال كلذب ترمس سدقملات ب ضرأ (ةسدقملاضرالا اولخداموقاي) |

 ليت ندرالا نضيي و نط اكو ى تشد قاك# هلوحاموروطلا لمقو نينمؤاانكسمومالسلاوةالصلا |

 متنمآنا نكلو ملانكسم نوكسناهنأح والا ف بتكوأ متااهمسق(مكلهنلابةكىنلا) مأشلا

 ندرك لاب دفنت

 (قاخ نمت رشب متنأ الد )تا دودعمامإبأ رانلا يدعي هنب تقرتعاوجتسملاورشالا لاقل ا

 "0 ءانبالا مهنا ا 1ك ادا | ا 0 0

 ءامحأل ضرعتال سيس+خ ناويحةروص ىلع خسملانإب ةك احلقعلاةبعدي ناف خلاب ةنالثلا ذه نم ءافت .ك الا ىلوالاو ىلوأ ناكس

 0 2 0 راف 3 نع رش متأل 00 هئادحالاض 2 0 فالغاللا

 فنصا راش هيلاو مهب 0000 1 رئاسك ةلامهلماعي نعاوسيل مهام 0 لعالد فاك ا و

 ىلعىلاعتهلوق ىف اك ىف ىنعب ىلع وكتف
 ىأ هلوق ( ناملس الم

 (5 ءاجدقفاو نة

 امةيبيتسل ءافلا نوكتف

 ىبهنا'ناف اهليقاملاهدعب

 ءىجببسراذتعالا نع

 ىعحسيو ربذنلاو ريشبلا
 هنال ةحيصقءافلاهذه لثم

 ثيحب فوذلا نعحصفي

 "كلذ هلنكي مرك ذول

 جوح ا اوناكوهلوق) نسحلا

 اوناك ىأ (هيلانوكيام

 تاقوأج وحأوهتقوفف

 ى ديلا ههدوجوى أ مهنوك
 مكيف لعجذ'هلوق) ثعبلا
 بيكرتلا لج نا (ءايبنأ

 ةرثكف قيقحلا ىنعملا ىلع

 ىسو رابتعإب ءايبنالا

 ناو ف_سوب و نورهو
 عيمؤ ز وحلا بكترا

 نولخادليئارسا ىنبءادنأ

 مكسنج ف ردقدنا ىن»
 اواتِق نيحهلوق) ءايبنالا
 كولملا رثاك :ىأ(1ىحع

 ىتحخسلارثك فو برغل لعق لقشي وعم ان الاورتك عامنا اواتقالإى أ نوعرف دعب ايبئالارثكستاك ىحلتقدعب مهيف ١

 دا اراا لقد هلوق) 7 ا 00 يجلب« ا عايدنالا 6-0 ” ىعملان 0 3 اتق

 ليقوهوق) ا راو نر را داق فاما دف ينك اس ساشا ضرال وس ان انه ل

 0 أنكم هربغو قثمد سي دقنو ىوط سدقملاىداولابكنا ىلاعتلاقاك ى هول ىلاعت هيلحتر ابتعاهسيدقتف(اهلوحاموروطلا ٠

 قلعتم 0 مانا نكلو هلوق) ضرالاةاج نمع- ! اهنيعواهدرفأىأ (مكلاهمسقهلوق) هريغاوأ ءايبنالا نك اسماهتوك



 اتكلاوهر ونلا نوكيناريدقت ىلع لوالا د اولا .(دجاوامهمدارملانالهلوق) امهنيب فعلا عش مل اذلو نيبدتلا
 ما ىنثموهف باتكسلاو رونلا ربمضلابدارا ارب دهَتَلا اذه ىلءولنا هدايصو سو هيلعةللا صادر وتلا نوكينارب دقت ع

 :مهنمد>اوهن ح رصي /ليقو هلوق) رخ ” اللاعبتمنوكي نادال اهدحأ |مبتانمنال دحاو سمأ كح قامهاب راعشالل اظفالا

 0 للا دام لوقا نافمهرفكمزلببال ريدقتلا اذه ىلعدنا عمم هرفكبح رص نآرقلان أدر (لا اوعزال

 اذكور وءأ ف ترفكقل ازتعملا نا لقت ةابقلا لهأ نم دحر فكدإلهنازك ذامدعب فقاوملا بحاصنا هحييضوت "ومازن الاريغ مازلالا

 اوحلاو مازتلالاريغمازلالا نال هنم ةكلا مزليبالو رفك-لامزلة ميامي لوقلاهو رك ذامعيجنا هلصاحام لاق ماتم لعالو

 نكءارك ذامي او-رصي مل مهنأ السنا
 2 ناوهو رظنانههور فكس م أذار وهظلا كلذ سل رفكيالاهمازلتسانافةليقلا لهأ نملاوقالا فال كرك ذا مزادسم

 نكعي اتوهالحيسملاف ىأ هيف

 هنم مزاب ْل بحاوالا هلاال

 لب هللاودحيسملا نوكينأ

 ادوجومهلالان وك نا مزمل
 ناهريرقتوهلوق) هيف

 دارا (حلار وددقمحمسملا

 هدوجونوكدامر ودقللاب

 امر و -هةلابو ةردهتاب
 ”ىرابلا جححتح ن وكت

 رهاظ نيمكحلاتادثاو

 امأو هيودحيبف لرالا امأ

 ع-.ج ىلا سايقلابف ىناثل
 نلف تلاع انا هلا

 نوكنأدال ثداحوهام

 ا1ةحازاهلوق) ءانفالالباق

 ىةهبشلانهمط ضرع

 هريسفت نم .مهقب(ءرسأ

 داقتعا بجو ىتااةهشلانا

 هنوك هللاوهحيملا وك

 نالبأ اريغنم اقواخم

 0 : 0 ابأ نقال ةنوك فروه نق مالمو ناوعووك ل

 حا (نوبيبحلا ريزلا نب ميل هلوق) نيلهاجلا طماغل ًاثنمنو؟ ؟نأهسب الثمءايحالل اردصمهنوكعنرك ذام هن»

 1 هقالطاو بالا مسا عمش ب ا عايش, ىلءهقالطاو نبالا مسا عج زاجاذاو ريت زلا نب هللا دنع ناال محناس تيا رح

 هيبالبيبخ عجزابالمن !ليثعلاهحو ىتازاّتفَت|ةمالعلالاقو ىناثلانودلّرالا يا ا نال ذارظا هيفو ىلوأ نبال عايشأ ىلع

 | هع )0 كل بحاس ريف اعلع هللا ءانبأ نمدار ١١نال رظناضي اةيفلوقأ هعايشأو نباللةنلا نبا عج زوجين ًاىلواف ديباعايشأو

 ١] ةروسى ناين دب نص كلذ وحس قدس دقو هلوق) ماقملل بسانم ريغ | ىلواذهلوقف نءالاهيف ل ديال نالاعايشأ ف نصملا

 00 نيبح مهنوك نمهنمبب رقوهامرك ذل ةروك ذا اةروسلا ىف هنيعب كاذرك ديل هنال كلذوحتللاقاما (نارمم

 ايس نوك, نأ بجوب م ىلاعت هللا بيبح ناك م ىأ (هبيذعتبجوبام لعفبب الدنا ذه ناكن مناف هلوق) ىسع

 ««ذعدةو هلوق) ةروك دا 'عاونالاهذمببوبحلابذعيالب حلا نالاقين أب سنألاف نوب وبحنا مهءابحالاناهيفو هللادب ذعي نال

 " دلال ولان ار وهظلاةباغىف ىذلا نيبلا نمذا مازبلالا ع رص كح روك كلا مطوق مك نك

 رفكلامزاتسيال اذهواماتار وهظهيفرهظتوهاللانادارملانوك<ينأ 211417

0 
 آد« رونلابدب ريليقو زاعالا حض اولا باتكلاولالضااو كيشلا تاماظل فشاكلا!هناف نار قلا ىن

 .لا ىف د اوك امهنالوأ دحإوامهدارملانال ريمضلا دحو (هللادبىدع) 0

 باذعلا نم ةمالسلا قرط (مالسلالبس) مهنم نامعالاب هاضرعبتا نم (هناوضر عبتا ن)
 داراب (هنذإب) مالسالا ىلار ال ( رونلاىلاتاماظلا نممهجرخت و) هللا لمسوأ

 ومو ىلاعتو هناحيبسةّنلا ىلا َّق رطاابرقأوه قب نط (ميقتم طارصصا مدع د) هقيفوتوأ

 ليقو مهنمداحتال,اولاق نيذلآه (ميص نبا حيسملاوهةللا نااولاق نيذلارفكدقل ) ةلحمال هيلا

 .لاوهن وكي ن أمهمزا دحاوالاهلاال اولاقو اتوهالهيف نأ اوميزاملنكسلو مهنمدحأهب حرصي

 خرالا ف نمو همأومي يم نبا) 2 (حيسملا كله نأ دارأنا) ايش هنداراو هتردق ند

 ا:؟مملارتاسك ءانغال لباق روهقمر ودقم حميسملان أد 0 م (اعيج

 ع ند (أيشهللا نم كل نفلق) مهدقتعما-يضفتو مهلهحلاحيض ون مطوقم زالمهياابسنف

0 



 ةيشلا ضو 0 (11 نكد ذا كلذ لبقرفكنمفال- هلوف) هنعبذ 5 ونروترس امل عنلاوأ بنا هلصأو هل 5 5

 ميظعلادعولا هب قلعملادك ولا طرشا دعب لالضلا نا ىر وباسل لاقو هلبقاهضورع نمدعبأ هنأالا اضيأن كمر وك ذملاقاثيملادعب ٠

 لل واقةوسف ىلع نيايلد نايا و ف ردتلاناكق 06 ولق ا تا اركز“ رك ذل صخاذلفعشبأ ٠

 لاملا بحاص ىلا مجرب _ لاا ةإ+ اوه ) 1 ل ىذلان وفرح ىف ريمضالىأ (هيفريمضالذا هلوق ) عقاولا ىف اببس ةوسقلا ١

 هنبأ مكرقأو) رب زعتلا هنمو بذلاهإصأو مهو وقو مهوكرصن ىأ (مهوكعر زعو ظ

 ! ردك 37 لوعفملاو ر- :صملا لمتحن اض رو ريخلا ليدس ىف قافنالاب (انسحاضر 0

 انج كنا د الوز طرشلا باوجد سم داس نأل ىف مالا, هيلع لولدملا مسقلل باوج (مكن ايس
 1 ذم ممظعلا دعولاهب قاعملادك وأ طرمشلا كلذدعب ( كلذدعب رفك نفراهنالا اهتح نمىرخت

 هلنوكن أن ك<دقذاكلذلبةرفل ن فالحب هعمرذعالوهيفةهشالالالض(ليبسلاءاوسلض دقف ا

 انب رضوأ مهانخ سموأ 1 هاندرط ( مهانعل مهقاشيم مهضقن امفز ةردعمهل مهوش و ةهمش

 ىهوةيسق فاسكلاوةز :جأ ارقورذنلاوتانآلا نعل عفنتال (ةيساق مه واقاناعجو) هب : زحلا وباع

 ناف ةوسقل !نماضياوهو اشوشغم ناك اذا ىسقم هرد مطوق نم ةثب در ىنعع وأ ةي_ساق ةغلابمامأ

 000 7 ا ا 7

 (هعضاوم نع مكلا نوفر ) نيسلل فاقلاعابتإبةيسسق ئرقو ةبالصو سديهيف شوشغملا
 هيلعءارتفالاو ىلاعتو هناحيبس هللا مالكر ييغت نم دش أ ةوسقال هناف, مهم واقةوسق نايبا فانئتسا |[

 ابيصااوكرتو (اظحاو:ذو) هيفهريمضالذابولقلا نءالمهانعالوعفم نمالا>نوكنأز حيو |[!

 ةاروتلا وفرح مهنا ىنعملاو ل ةاروتلا نم (هانرت الا ايفاو |[

 نعاهنم ءايشاةموش فلا ِق اهوفرح مهناهانعم ليقو هولاشإ لفمهباعلزب امم مهظحاوكرتو : 1

 عاطتلازت الو) ةيالاوذهالتو ةيصعملاب اب اعلا ضع ءرملا ىسني دقلاق د وهسم نب نأ ىو راد مهظفح |

 مههت داع نم زدغلاوةنايللا نأ ىنءملاوةغلابمللءاتلاو نئاخوأ ةنئاخ ةقرفوأ مهنمةنايخ (مهنمةنئاخ ىلع ٍ

 ءانئتساليقو مهنماوذما نبذلامهواونوخم م (مهنءاليلقالا) مهنم كلذ ىرتلا ازتال مهفالسأةداعو | 1
 ةب زحلااومزتلاو اودهاعوأ اونُم 7 اوباتنا (حفصاومهنعفعاف) ةيشاقمهم واقانلعجو هلوق نم :

 هيبذنو هيلع و حفصلاب صالل ليلعت (نينسحلا بح هللانا)#ف سلا هنأ ابهعسن قلطم ليقو ا

 انذخ أ ىراصنا.ااولآق نيذلا ع نمو) هريغ نعوفعلا نعالضف ناسحا نئادخا ارفاكتلا نعوقعلا تاز

 اءااولاق نيذلا نمو هرب دقت لبقو مهلبق نما ذخأ م مهقاثيمىراصنلا نمانذسخأو ىأ (مهفاثيم :

 هللاةرصنل ءاعدا كلذب مهسفنأ اومسمهنا ىلع ديل ىراصنانااولاقلاق اسءاو انذ_خموقى راّضن

 مهني ) هب قصل اذائشلابىرغنمائمزلاف (اني رغاف هباو رك ذامم اظحاوسنفإ) ىلاعتو هناحبس |

 وأةيناكلمو ةيب وقعي وب روطسن مهو ىراصنلا قرف نيب (ةمايقلامون ىلا ءاضغبلاو ةوادعلا |

 (باتكلا ل هأي) باقعلاوءازحلاب (نوعنمياوناك ام للامهبنفوسو) دوويلانيب دمه |[
 متنك امئاريثك كل نيبيانلوسرك ءاجدق) سنجللهنال باتكتلاد-وو ىراصتلاودوهبلا ىنعب |[!
 هيلعىسعةراشب و ةاروتلا ف مجرلاةب آو ل_سو هيلعهنلا لصد متت عنك (باتكتلانمنوفخت ||

 اذاهب ربجالهنوفحلام ( ريثك نعوفعيو) ليجتنالا ىف ملسو 0 مالسلاو دلال ْ ١

 ) ,وب هللأ نم 20 0 د نييةناتكور هللا ٠ ”ءاجدق همرع هلخاؤيالف دهم نءوأ يدرس لاراب أ

 هلوق) بواقلاوهىذأا
 ردغلاو ةنايدخان |ىنعملاو

 (مهفالسأ اةداعو مهتداع نم

 ةداعنمردغلا ن وكن اهيف

 قلخاد ريغمهفالسأ

 مول_ءموهامت و مالكلا

 الف عضوملا اذه ريغ نم

 امتاوإلا ىنءملاو هلوقمئالب
 لكى عاظت نا هانغم

 دجو نم 5 دئثاخ ىلعتقو

 نانكع وكنامزف مهم

 دوصقملانا ه-ضرغلاقب

 مهنم ةنئاخ ىلع علطت كنا

 ىلعلدب وهونامز لك ىف
 ى نينئاخاوناكمهفالسأنا

 هس ارس دولا نالنامز لك

 نا مهم الك نمعتوأ

 مهنالكلذكا وب اكمهفالسأ

 هل وق )وبلا اولعفامنوسسش

 نذلا نمو هرب د_ة'لبقو

 ربدقتلا اذهةنيرق (حلا

 ولذا |مهقاثيم ىلاعتهلوق
 رهاظلا ناكل كالذر دقي مل
 انءاولاق نيذلا نمولاق:نا

 ناف قاثيملاان نخ اى راصن

 ريمضلا اذه هحو اق لدق

 ريدقتلامدعريدقت ىلع
 قائثيملاةيسندرك ًاتانلق

 ىرغنمهلوق) مدويلا

 اولاق نيذلاةب روطسنلا (1اةي روطسن مهو هلوق) "ناكفنال مب نأ ناقصاي ءاضغبلاو ةرادعلا نوكتف (هبقصلاذائوشأإب '
 مونقالانابنولئاقلامهةيب وةسعيلاو رولب ىلع ةوكنم قيمشلا 3 رشنا قارشالا ركل حيسملادس دمنا يعلامونقأنإب ٠

 ردنا جازتما هنوسانب ج زتمافحيسملاد جلا لعلا مونقا لثنب اولاق نيذلامه ةيناك-لاوامدواحراصنإب حيسملادس<دحتار وكذملا '

 لوسرلا ءىجج دك يباتكلاو رونلا ءىجينال جلا انلوسر مءا اس أن اذه .(١1هنلانم مكءاج دق هل مر ءاملال 0



 10 2 ركب دقدارمأ قابلا ن ضو 0 2 قبساجتجلا هذه : ؛ ر نابل كلذ رك

 0 :+) ند اي ىلاعت هلوقوه هيلاراشملا

 ]| اونمانبذل اهأيهلوقىف
 'إ ور وحلا نع مهاهئامدعب ىوقتلا نم ناك هنأ نيب و لد- علان سمالاب 00 ءادهشطسقلاب نامأ 3 2

 ا اوقتاد) نيذمؤملا عم را هلاك نظاف رافكلا عملدعلل اذه ناك اذاوىوطاىضتقم ا ا 5 و ف

 |! نا ل ةاك تسلا فدادحال اما 7 [دورب ركنو هن 39 زاحيف (نولمعت امي رييخ هلوقو مكسفن !ىلءولو هلل

 !نا ليقاك بب - 1 106- * * .- || نيكرشملا ف كلت لوألا نا

 هرودس قاف نأ داعم

 ىىأ مهيف تلزن ءاسنلا
 تلون ةيناثلاو مهعملدعلا

 دوهيلا عم لدعلاناسىف

 املهنا كلذ ىلعةني رقلاو

 نينمؤملاضعب ءابآ ناك
 نيكر شماوناكم-م راقأو

 لدعلا ةباعرب نينمؤملا عأ
 هذه دعب ناك املو مهعم

 ةباكح ةدئاملا ف ىتلاةبآلا
 نوكتنا

 هلوة)دووبلالاحنايبلةبآلا
 اذه (مهدعو لاق هناكو

 دعولانال ىلو ألو الالوقلا

 هناذبادوصقم سدللوقلاب
 لوقلا سفن دو_صقملال د

 نملوقلابدعولا ناكن او

 ىف ايقيق داصلا لئاقلا
 ليقوهلوق) لوقلا كح

 هللا لص هلال وسر لزيت
 قلع ورالزنم ل-س و هيلع

 سسانبال اذه (هحالس

 ”ءاطاذاةبآلا ف موقلاركذ
 ليقاذاالا فاو نس

 ضعبلاوهو فاضمرب د قتن
 اواسرأ موقلا نإلاقي وأ
 هدب طسنإ دحاولا كالذ

 تبسان دوهلا

 نعلسرلابناالارك ذ رن /ليقنا (ىلسرب متنماودل اوق)اعسوتموقلاع ومى العفلا بسنف

 | سل لما الوأ نيولالاع نمار ديامناف نمؤملالاوحأ نم كردباملثاعر هلعل انلةةاكملاو ةالصلا

 هلك اوت الفلا حكلاو كردنىتلالاممالا

 دعو) ظيغلا ةرئاث ءافطاىف ةغلابملاو لدعلاب ءاتهالادب زمل وأ دوهملا قهذهو نيكرشملا ف تازن
 5 ادعو ىلوعفم ىلاثفدحام:ا (ماععاو ةرفدغم مط تاحلاصلا ا اونمآنذلا

 وف |نميرضد_عولاناف لوع-_ةملاعضومفف ةلا|ليقو هنيس فانئتسا هناف ةرفغم مط هلوقب

 -ه (مجا باحصأ كئلوأ انناب اب اون ذك واو رفكنيذلاو) لوقلا اذ_همهدعولاق هناكو

 | ْموْلْل دعو دب نم هيفز :ةوعدلا ق< ءافورخآلا لاح نيد يلا لاح هنأ ىلاعت هتداع نم

 أ لو ءراوارنيكرشملانأ ىو ر (مكيلعةناتمعناو رك ذا اونمآنيذل. 6 مهب وأقل بيبطتو
 || 2 ا ا ناك دا ,هظلا ىل اوماق ةناجدمإ ماكاو 1 هيلعهثلا ىلص هللا

 ليكرشم امهه_س< ىرمضلا ةيمأ نو رمع امهلتقنيماسم 0 ,ةتسي ةعب 3 ءافلخلا

 اخي ناو رعدمعفوإ:قباومهوهوساجأف كضر رهو كمعطن ىتح ساجا مءاقلا ايأايرع اولاقف

 ن|لوسر لزن ليقو ج را هريخاف لبر رب-جلزنف هدب هللا كسماف هيلعاهجر طي ةميظع جر كل

 اقفهفيس ل_سف ىلارعأ ءاذ هنعسانلا قرقتو ةرحشب ه>الس ىاعو الزنم لسو هيلعةئلا ىلص

 ا لاقو مل-سو هيلع هللا بد لوسرلا هل اا هدب نمل ريج هطقساف هلل|لاقف قم كعنع نم

 تازنف هللالوسر ادع نأ كيشاو هليإالا هلال نأ دهشأ 5 ىنم كعنعي
 موقمه دا)

 :اساةملا طسب وو هب شطب اذا هدب هيلا طسإ لاق» كالهالاو لتقلاب (مويدبأ ميلا اوططسي نأ

 ىلعو هللا اوقتاو) متنعاهرصم درو مكيلادمتنا يعم عم مديأ فكف) همت ثاذا

 0 ارسا ىن قاثيم هللانخ ادقاو) سلا عقدو ريخلا لاصدال فاكس 1| هناف 00

 اقكوأ اهنعشتفي وو هموقلاوحأ نع د تعش طبس لكم |دهاش يدعوا مهنم انثعي

 هاو رقتساو نوعرف نم اوغرفا لل يئارسا ىنبنأ ىو ر هباو رمأ اع فول يبلغ
 رويناعنكلاةربابحلا ا, كسي ناكو ماشا! ضرأ نم ءاحب رأى ا ريسملاب ىلاعتو هناحبس هللا مه ىمأ

 هوم يعأو مرصانىناف اهبف نماود_هاجو اهلا اوجرخاف ارارقو اراد مل اهتبتتك ىتا لاقو
 وياع ذخاف هباورصأ ام ءافولإاب مهياعاليفك طبس لكنم ذخأ,نأ مالسلاو ةالصاا هيلع

 000 ءايقذلا تا انداماكمهب راسو ءابقنلامهنم م راتخاو قاشثنملا

 اوعجرو اون اهف اديدش مل ةميظع امارجأ اوأرف مهموق اوند 2 : نأم_هاهنو

 3 ذأ 0 نون ن نإ مشوا داذو# يس نع انقوي ا قبلا رك م



 ةةيقحلانيب علا مازتلاب وأ راصتقالا بوجوىل_ءاهيبكت حسلاب هيبشاالسغلا هب ادارم كج رباوحسماو ريدقتوأ ةياغاأبرسشب ٠
 لسغناب حسملاداربا (لا هنبب لصفلا فو هلوق) فلكتلا نم تالامت>الا نملك ىف ام خالو نينءارقاا فالتخال اعفدزاحلاو .

 رك ذىلوالا ناكل ابجاو بدترتلا نكمولواذا ةر وك ذملار ومالا نيب بترتلا ةءاعرب وجود ر ءشالجرلالسغنيب وديلاو هجولا

 نديلاو هجولا باعيتسا

 (بارتلاب؟رهطيل هلوف)

 ناكاذالوقينا لئاقل

 '” الوتدللا عفربالبارقلا

 | (اورهطافابنج متتكن او) ةلوغمكلجرأو ىلع عفرلاب“ىرقو ببترتلا بوجر ىلع ءامبا هب وخأ
 ظ اودجت لف ءاسنلامتسمالوأ طئاغلا نم مكنمدحأ ءاجوأ رفس لعو | ىح سم متن. كن اد) اولستغاف

 لصتيل هرب ركست لعلو هريسفت ىبس (هنمكيديأو كهوجوب اوحسماف ابيطاد رعصاومميتف ءام

 : ةراهطلاب ممألا دب ريامىأ (ج رح نم ميل ءلعجيلهللادب ريام) ةراهطلاعاونأنايب ف مالكلا
 ةيعفاشلادنعثبملاعفدي 1 بوئزلا نع كرهطيلوأ ك-ةظنيل (مرهايا دب ري نكلو) ميلعاقيبّصت مميتلابسمالاوأ ةالصلل
 منبارتلاب ريهطتلا ىنعماق || نيدضوملا فدي ربلوعفف ءاملابريهطتلا  ز وعأ اذابارتلاب كرها يلوأ بونذلل ريفكست ءوضولا ناف
 بسانم ريسفتلا اذه || كلا صخربالىتح جرح نم يلع لع نأ ةئلادب ريامىنعملاو ةدننم ليقو ةلعلل ماالاو فوذحم
 مميتلاناىلا بهذ نا ( مكيلع هتمسعن متيلو) ةدب زملادعب ردقتالنأ نال فيعضوهو كرهطين أدب رب نكلو مميتلا ىف

 رك ذاذدلوثدحلل عقار || كيلعماعنا صخرب متلوأ نيدلا ف مكيلعهتمعن مكب ونذل ةرفكمو مكن ادبال ةرهطموهامهعرمشب متيل
 بارتاا نا ىروباسينا) || لص أن انراهط ىنثم اهلكر ومأ ةعبسىلع ةامتشم ةبآلاو هتمعن (نو ركشت مكداعل) هٌئازعب

 فيكف ودكتلا بجو || حسمو لسغلعفلا رابتعإب ءوتسملا ريغو بعوت_.سمريغو بعوتسمنانثا ىل-دالاو لدب و

 أ اب ىاقلتتم ارتلانوكي نأوربك اورغصأ ث د>امهبجومو دماجو عئامامهتل [نأو دردع ريغو دودحم لج ار امتعاب و

 لوقلا نيمرحلا .اما لاقو اوزك ذاو) ةمعنلاماهتاو بون ذلاريهطت امهماعدوعوملان اورفسو |ض يم ل ديل ' ىلا لودعلل جييبملا

 00. ارتا نوكي || < كقناو ىذلا هقاثيمو) هركش ىف كغ و 3 3 رك ذتا مالسالاب ع ةلئاةمعت

 وب أ مامالا را كفر يهل لع هللالوسر مه دياب نيح نإ هأسملا ىلع هد ايدل والا (انعطأو انعمس مئاق ذا

 فائمءالاقام 56 0 6 وأ ةيقعلا هياواخترا هركسملاو ا رسل و نيييعلا ك ةعاطبلاو حمسلا لع لو

 ىأ (رودصلا تاذب ميلع للانا) هقاثيمضقنوهتمعن ءاسناف (هللا اوقئاو) ناوضرلا

 ءادهش نءنيماّوقاونوك اونمانيذلا اهمأاب) ملامح أت اياج نءالضفاهباع مكي زاحيفاهئايفخ

 م تامحال ىنعملاو لجلا ىنعم هزمضتل ىلعب هادع (اولدعتال نأ ىلع مون انش نمر الو طسقلاب 3

 لتقو فذفو ةاثك لحب الام تاكد راب مها عاو دّدءتف مه لدعلا كرت ىلعنيكر شأل مضغإ ةدش 5

 برقأ لدعلاىأ (ىوقتلل برقأوهاولد.ا) 35 واقىفامم ايف شن دهع ضقنو ةيه_صو ءادسن 1 ِ

 ىراخبلا حيت ىفدروال
 هلع هللا لع هنا نم
 ضرالا فت اءج لاق لسو
 ناالااروهطو ادح_سم

 م اواعللا ريوطتلاب دار عت ل ا /
 هلو) متعبهذيل هلاديرب ول دعالت صاوخت ةدارالا» مال[ ل عف دعب ىنلا ةدئازلا ماللا دعب ناردهتي نار هاظلا لاق ثيح ىضرلا هب حرصام فال_خاذه (ةدب زملا دعب ردق الن انال هلوق) هطورمشبةالصا|عنام عفر دارا نوك وأ كاذكمميتاالعلو بونذلا . :
 ةءلصالا ةراهطلاى اثلا ةراهطلا اهدحأ (ةعبسهلوق) ةع زعفالاو ةصارف ليادلا فالخ ىلعتب”ناوكلا )ل هن متيلوأ 1
 لصألوق) اهياعدوعوملاعباسلالودعال حييبملا سداسلاةراهطال بجوملا سماخلا ةراهطلا ةل ؟م.بارلا بعوسملا ريغ ثااثلا 3
 ندبلا عيج ب عوت_بيوهناللسغلابعوت لاف (1|بعوتسمريغو بعوت ..هلوق) مميتلال دبلاو ءالابةراهطلالصالا (لدبو 1

 ةلآىأدماجو عئاماهتل ؟ناوسأرلاريهطت دود حل اريغو ل_جرلاو ديلاوهجولاريهطتدو دحلاو حمو لسغوهو ءوضولاب ءوتسملاريغو
 (ملامجأتاياج نع الضف هلوق) رئؤما ىلع لديرئالاناف (لامتنلا مرك ديا هل !وق) بارتلادماجلاو ءاملا عئاملاف ة :راهطلا 9



 نما ىلا عببصا يتسلل يردك للا ا فار وققحلا لاق (اهيلعلمتشي ديلا قاطمنالهلوق)
 لخ ديالف روهشملا ىلع ةباغلاىذىف لخديالةياغلاو ققرملاىلا اهتماوك رئا ىنعملاو كرتلا ةباغمالكلا اذ_هىفىلانوققحلا

 ,روهجلا فالخ هنالف ىناثلا اماوهيفح دقدقفلو الاهجولا اما فدصملا اهرك ذىئتلا هوجولا نم ىلوأ هجولا اذهو كورتملا

 قفارملالوخدلمتءااملك ًأ(اطايتحا هلوق) مالكلا موهفماهل غب وجو ناف لوالا فال طايتحا قفارملالسغمزاللا نالف

 قفرملانال (1لا ةباغلاىذ نع ةباغلازيمت مل امل نكس هلوق)ةدهعلا نعج ورحل نقيتأ اهلسغبوجوب مح لسفلابوجو
 | نقيتاقفر ما لسغبوجوب كح قفر م1 نعديلا زيقت ملاملىأ(اطايتحا هلوق) عارذلا نع سحلا ىف زي. مو دضعلاو عارذلا

 اسس قنا تنصل ناكل 6 دنا ءا د 0 5 1 وحسم 0 فال ع

 ' ا مال فالخوهر ضيعبتلاوأ ةدئاز ا اذان ل قرفلا هك قبب ملفاذ هت ةدئاز

 00 | (نيقيلااذخ اهلوق ) لمأتف

 د1 (مكهوجو اواسغاف) اهمارح اوموحو اطال اواحاف الو زن نآرقلاونان م نورا ا

 لوغملافنيقفرملا ل اوخد ىلعر هلا (قفارملاىلا مسديأو) كلاملافالخ كلدلاى لا ةجاحالو 1 ا لا 1 00

 ديأو هرب دقت: ف وذحعةقلعتموأ مدوق ىلإ ةوق ةكدزن 8 ىلاعتهلوقك عمى :هع ىلا ل_ق كلذلو ليلدالذا ا

 يااقاطمنال ةدكاف دب نم هرك ذلالو دي دحتلا ىنعا قس مكلذ ك ناكو لو قفارملاىلا ةفاضم (طايتحالإبا ذا هلوق) هيلع

 اءاطةلالدآلف ةماهج و رخو ملا ف اط ءوخدامأو اقلطم 2 ىلا لمقو املعلمتشي نو لس

 ةو اطايتحا اطوخدب <-فاط ةلوانتم ئد.ألاتناكو ةبآلا ف نكي لو ج راخ نم عيان او ع لا لك
 لوقو ةرسسيم ىلا ةرظنف ىلاعتهلوقل ةباغ نكت لالاواهجو رخ ىضتقتةباغلاد-يفتاهنا ثيح نم ىلا ل ا 0

 ايتحا اطاخداب جو ةباغلا ىذ نءانهه ةباغلا زيمتت امل نك! ليللا ىلا مايصلا اومتأم ىلاعت اوق) نا فلا

 ,د نما تحسم كلوق نيب قراغلاهنافضيعبتلل ليقو ةديرص ءايلا (مكفرب 2م (حاههجوو
1 

 أ علل ليفلاو سس 1 ا ما ههجو 00 دنملابو || نم

 ١ 5 هب عقب لقأ 2 نهار ىفاش راحوا اج ارلارتكف ا 00 ضعبلا حسم ل

 1 ةاممنالا سارا هما 4. ا!ىكرة_ةينحوا 2- [ رمجدي

 مالسلاو ةالصلا هيلعدنال سأرلا عب رجعسم هنعىلاعتهنلاىضرة-فينحونأو نيقيلاباذخأ مسالا ةعوشوم الا

 نوقابلاهرج هلوق) ضعبلل
 0 ا 71 2> هم ه2

 أ| ىلع افطع بوقعيو ىقئاسكلاو صفحو صاعنباو عفان هبصن (نيبعكلاى لا كلجرأو) لاكشااذهه( راوجلا ىلع
 0 ا دج لمسلا ذادب ددعتلاو ةمالارثك لوقو ةباححصلا لمتو ةعئاملا ةئسأأ هدب د و و مهوج حو د ىلع كلج نا 7

 1 هد تحرر نال
 ءروحو ميلأ موب باذع ىلاعتهلوقكر عشلاو نآر لاف ريثك هريظنو راوحلاىلعنوقايلا ةرجو

 ا
 ا 1
 ١ طاشحالاب ا ١ 0 ه- 0 كلامو ع رلأ نم ب تن ١ رقوهو هتيصان ىلعحعسم ا

10 

 : هينختلاهل ديافو كلذ ف بايةاحنالو برح بضر خخ م_طوقو قاسكتلاو 5 هزج ةءارقىف رحاب عى ا ىلع فوطعم اما ةءارقلا

 1 1 م الر

 هنأ ٠ هللماعالرملا اذهنوكين ا مزلي ىناثلا ىلع ترا تلا رااح وكي نا مزال والا ىلعو
 | لكلاب اسلوفاماو لماعلا ىلا ةجاحالف ءانبالو بار عاالراوملا ىلعر لان الاقي دقو لماع هلنوكينا دبال بارعالاناعم

 ! 10 بوجو مزلب حوسمملا لع مطعءاذاهنا «يفقداصتقالا بوجو ىلع هبنيا نكسلو معسولال ح ا فوطعموه

 ١ 0 اج رأ ًادبع ردقتلاو فاضمفذانههنإ!لاق. نا معأ تاودل رهظىذلاو ماقملااذهىف مالكسلا اولوط دقو امهلسغال

 ١ 10 نوكيف ةرخآلا ضر عد رب هللاو رب دق: ىلعةرخآلار 8 ةرخآلادب نيةلااو ىاعتهلوق لمربي دقتلا اكد هنوكو نييعكدلا ىلإ

 "لئمليقناف ةاحنلا هيف فلتخا امتةلئسلا هذهناعمراوجلا ىلعر حلا لوقلا ىلا ةجاحالو كه وجو ىلع افوطعم بوصنم كلجرأ
 ” ةءارقلا كلتقباطتن اسحب رجلا ةءارقفلسغلا بوجو ىلعةلادبّصنلا ةءارقنال اذههسابتلاال ذاق سات االاثيحربدقتلا اذه

 : لجمال هناللسغلابجوتبصنلا ةءارق نال جرالا لسغىف ليقام بر فأىنازاتفتلا ةمالعلالاقو انرك ذامردقي ناب لصح اذهو

 1 سابتلالا ءافتنال راوجلا ىلعرجلاوأ ةلك اشملايفإ رطب ه-لعرجلا ةءارق لج بجوف سابتلالاعمرو رجناو راخلا ل2 ىلع فاظغلل



 تابيطلا ل يقناف (تابيطلا - ار موبلاهلوق) م ءلامالاب وأ ىنلخا سمالاو رهاظلا سمالاب ىأ 1 هلو (ّ
 نمو ين :الاوةيضاملاةنمزالا نميناكناهورس احلا نامزلاهنمدار 1|لب هنيعباموب سدل مويلا نمدارا 1اانلقالالح تناك مويأ| كش ' 1

 الماش لهحن ا بح لد ىئناكسلاقبا دعب فاصل |هزعفاك ةينآلا ةنمزالا نم هن لصت :امورمذاخلا نامزلاب مويلاريسفت نا رهظ 1

 اذهلاكا دنع مهل اذهءاقباح رم هلعينال م دا لاق ؛نآىوالانامفاشكلا بحاص هلع ةيضاملا ةنمزالل ١

 1 لعيلاق,نأالا كوالا ىلع ث+لااهناال ءانتبالاب للا لصأ دييقت مالك ااذهموهفم (ااهئاتبإب لما ديتترفوق) أ ةيماهز ام 7

 دئنيح مالكا ىنعمو انههربّتعم (1ا ريغموهفملاف ءطولازاوج فاطر شءاتيالا سياهنا شالا صوصنلا نم
 اذا كسل لح تانصحلاو

 ند روجا نهومتيت
 نكل نهونؤ'ملاذااذكو

 ىاثلا كرئو لوالارك ذ

 كسااعا لك ًأتالف هنم لك أ ناومتاح نب ىدعل مالسااوةالدلا هياع هلوقل د انام وهو |

 اذهىلا اهبيدأتن ال ريطاا عابس كلذ طرتشبال مهضعبلاقو ءاهقفلا رثك بهذ هيلاو هسفن ىلع ||
 ىتعملاو متماعا ل ريمضلا (هيلعهتلامسا اورك ذاو) اةلطم طرتشيال نورخ لاقو رذعتمدحلا |

 اعتول وق 1 ١ ىف (هللا اوقتاوإ هناك ذمتكردأ اذا «يلعاومس ىنعع نكسمأ الوأ هلاسراب_:ع هيلعاومس |[
 9 000 0 ماعطو تابيطلا ع- الح امويلا) قدولجام 8 دخاْوَو (باسحلاعي رسهتلانا) ةنامر 3

 ءايكالل ديك م ىراصلاودوهملا ب اك لا اونوأنيذلا عب واهريغو ٌحتابذلالوانتي ث)َ !لحباتكلا اوتو نيذلا 1

 ٠ ,واعموهذا ناسحالا برشالا اهتماوذخأي لوةينارصنلا ىلعاودالاقو وبلغت ىت ىراصن هنعىلاءتهنلا ىذر ىلع ىنئتساو أ 33

 اذاهلوق) نينصح ىلاعتءاوق 0 ةاعاونا 11 قلع رتل ا او سوجما مب قحملالو رمللا |
 (ةالصلا ىلا عل ما 1 (مهرج مماشو) مهكابذ ىلك الو مهئاسن ىك انريغباتكسلا لهأ هسا 3

 لعدم ىلإ مايقلاةيدنت ارا ىأ (تانمؤنلا نم تب كلذزحب ملمهيلعمرحولو مهنم هوو مهو مسالا 1
 هجوتلا ةالدلا ىلا مايقلا نا (كلبق ن ك باتكلا اراد نذلا نم تان_خلاو) ىلوال اوهام ىلع ثع ع 5 رصختو فئاذعلاوأ

 كاردتسا مزلي ذئنيحو اهمااإ[| ت ندر وهم ( نهروجأ نهومثدن 1 اذا) تايب رحلا لال سابع نا لاقو تان 0 1

 اهتداراو اهدصقوهةالملا سعد (نادخأ ىذختمالو) انزلاب نب ا ريغ (نيفاسم. ريغ) حاكتلاب ءافعأ (نإ 0 9( ' 3 ادا نأل رز لإ و |: لا ناش دارملا ايتو قرالاوهاه لع تمار اوسخ كا أتل اهئاتيإب لحلا دييقتو |[
 مايقلا متدرأ ىعم نوكيف نم ةرخآلا ف وهو هلع طرددقف ناميالإب رفك ن نءو) ىتنالاو رك ذلا ىلع ع قي قيدصا | نددخاو هب ْ ْ
 دصقلام در ًاةالصلاىل مكقاذااونمآنيذلااهمأ ار عقم هدرا يراك تاايومالسالا مئاربمناعألا د رت كا َ

 هناخيالو اهبلاهجوتلاو نعربع مجرلا ناك يتلا نمانلإب دعتساف نارقلا تارقا ذا لامن لوسك مايقلا ترا ل ل
 اهومتدرأاذاوأ ةالصلا ىلا بجو ةبآلا رهاظوهلدضق هيلا مايقلاو عوشلا ىلاهجوتلا نالةالصلامتدصقاذاوأةدارالا نعلعفلاكفش | متوتر لانا لاقي نأ ير || تيب اهيلار داب نأ ىخبتي ذافلادارأ ن منى م هيبتلاو زاجؤللاهنع بيل لستا ل

 ةال_ىلا هيلعهنأىو رام هفالخ ىلع عاجالاو اثدم نكي من او ةال_هلاىلا تاق لك ىلع ءوضولا | |
 أيش تعنص هنءىلاء:ةللاىضر ره#لاقف حشقلا م وب دحاو ءوطولا سهل | تاولصلا ىلص مالسلاو |

 ليقو نيثدحم ةالصااىلا مككاذا ىنعملاو دينقتلاهب دب , رأقاطمليقف هتاعفا د_علاقو هعنصت نكت 3 ٠

 هتلر فيعضوهو سن مث مالا لوأ كلذ ناكل يقو بدال هيف سمالا ا ا

 نم ءىجحيسام كلذدي وِ
 ىنعملان وك, نأ لمتحدنا

 بار+لاوةالصلامتدصقاذا
 مايقأانمدارملا لاقي نأ 1

 ىلا متهجوتاذا ىنعملا لاقت, نأ ىلوالاو هيفام هيفواهم لاخةشالاةالصلا ىلا ( ىناثآ (ىواتسس) - 8) 7 ب
 سلف ةقيقح دصقوهل مايقلاو ئشلا ىلا هجوتلانأ ادارأنا هايف( هااىلا هجوتلانالهلوق) اناث هرك داع اما رؤوهو ةالصلا 2

 امزاةسمال ةقيقح هدصق ءيشلا ىلا هجو: ١١ ناهيفف هل نامزا :سمامهادارأ ناو مهل مزاة سم لب ةقيقح هدصق ل ئشلاىلام ايقاانالكإاذكك 8

 نوةصاخ نيثدحتلل باندا نوكيف بوجوال مالا نوككنأ لمت فاشكتلا ب اصلاق (بدنلله يف مالا لبقو هلوق) هل هلا

 هيكح تاذلاب د وصقملان عم د اذه نع ثدحلا جد ”مزلالاوب دنا ىمالا نر رظنامهم لك قو بسلوك 1 ١

 فح رصوهو هيقلاتقل' 0 اراانامار طارهشلا الو 0 ل 0 1 7



 : 0 0 1 0 ا داهتجالا و ١

 الاكدارملاناباوجلاوروك ذملا قيفوتلاودئاقعلا دعاوق ىلع صيصنتلا نماقباسرك ذاماذكومويلا كلذ لبق نيلصاحاناك
 . ل أ ىلاعتهلوق ىلع فوطعمهناهرهاظنا هيف (انيد مالسالا<ل تيضرو ىلاعتهلوق) صيصنتلا لاكدارملا اذكو قيفوتلاو
 0 قلل ضار قامت و2 د[ نصيصتيتل اذطةدئاقال هنا ذئنح هجوت وانيذ مالسالا وكل تيضرمويلا ىنعملا نوكيف ند

 مويلا كلذ ف ' اذنه ناكر خسنبالايدب أح مل مالسالارايتخإبىلاعت همكح ىضرلابدارملا ناباوجلاو مالا لوأ نم اني
 اجب 0 ( 1 دل نأ ةياغاار ناك .راادسل الذ ذاتلل ةّتمملارطضملا لك أ ادا 0 ًايناب

 كلذ لام نأ الارارطخالا
 0 ةبادطاب 0 0 داهتجالا نيناوقو عا هاالودإ + 0 0

 7 ريغهلوقكهلوق)ديك أتلل
 ً [| نيبنمانيدكل ةترتجا (انيدمالسالا ا تدضرو) ةيلهاجلا رانممدهو حتفب وأ نا ل (داعالو غاب

 0 ا 1 م مابا 7”
 وم 2

 8 م 1 0 5 رمل ذه نم تا نفولاد هنكل راش

 1 | هللاز د ةصخرلاد_دلاز ع | 5 هنلا م 5 0 00
 ع وقل قمم نمل )م لحااد 0 سي هلك ١ هبلخاول (ميحرروفغ رتارطمم لع ئاتسلا 8 0 | ا 3 5 ا 0 00 00 لئام أ ىغابلاةرقبلاةروس فرسف

 ٠ || آلكو ةبيغلا ظفلب كنولئسي نال ةباكسحلا ىلعانل لقب لو مه لاقاكاراذام ف مالكلا قيس دقو لإ | ىلع اظفلب كنواثسي نال هلوق)

 لوقي نابسانلاف(ةبيغل
 واو بئاغلا ريمضب مهلا

 ا 1 اولأسمهيلع مران ميبلعىتاد مهن أكمعاطملا نممط لحأ ام لؤسملاوهلاثمأ ىف غئاس نيهجولا
 هموهقم نمو هنعرفشمو ةميلسلا عابطلا هثيحتس لام (تابيطلا ملأ لق) مط .

 ءاعام هدم - ان نم 5

 ىلع فطع (حراوج ا نم 1 2 ءرح ىلع س 0 نسنلترلامرأ 06 انبحتسم | ن ولعت نواتسي ناكمناك

 | هاني (نيبك) ريطلاو عب رالا تاوذ عابس نماهلهأ ىلع ديصلا بساوكح راو او هلوق) مطال ل بسانملا
 0 , بيدأتلا نالت اكسلا نم قتشمديصلابام رمضمو حراوجلاب دوم تاكملاوديصلا ىنعم لاؤسلا نمسا

 8 1 38 ابلكه يلع دم مما 0 2 هيلع 00 000 5 0 ال (ةاجلا ىلع مقوألوقلا

2 1 3 

 00 00 1 با ل هللأ لدلك رت لاعو ةنادمبس هنم 6 هلوق) جي ابالاقاعتبالاك>

 سامقالو صن لدن ماموأ

 3 انلق هتمرح ىلععاجالا ل ديامهن عج رخل يقناف ةميلسلاعايطلاهثبختستالام هلوق ىلع فطع( هتمرح ىلع

 وق لوا مسقلا قلخادوهف لوصالا فرك ذاك انيلع رهاظريغ ناكناو نوعمجيل اءاماعل ام دجو وصت دوجو نمهلدبال عاجالا

هع ايالو ديصلا هيلع كسع و هثاعدب فرصنب و هرجزب رجزت»
 : أ حدر اولكف) 

0 
 وهو

 ” ةريغلو فاكللايدؤمنوك نأ نم معو هواهم دؤمو حب راوخلا م مسلاكملا نمدارملاناك امل ىنعي (طابيدأتلا نالبلكلا نمقتْسم

 اهنمو عابسلا عاون ١ عي لماش باكلا نا قائلاورثآو رثك تكلل ب دأتلان ا اههد> أ نيباوج باج آف لكلا نم مساهل قتشا لف
 بحاصاهرك ذثيدحلاف ةدراوةداب ز داريا نمديال (كبالكن ماب اكه_ءلع طاسهلوق ) فنصلا مالك ىف ًايساكروبطلاح راوج

 . اماةفلابملا هذه (ةغلابملا اهمتدئافوهلوق ) عبس لكل لماش للاكل ا ناودو هدوصقم معي ةداب زلاهذهمذادسالا هلك اف ىهوفاشكلا

 ناك املي وأ (هنم ة ةحنموه ىذلالقعلاب بستكموأ اهلوق)ح راوحلا ميلعترك ذ ذدعب بيلكتلارك ذباماو ليضفتلا ةغيصيف ةغلابملا

 |[ااجب .ىرابلانوكاءابش الا نمى أهلنا ك<ساعامب نولمعن امن اكف لقعلا دجومهنال ىلاعت نبا نمةمعن بساكلاوهىذلا لقعلا
 3 ىلاعتهنم ةحنموهىذأا لقعلا بس راما | سما اذهذا فاك |نهواهم



 الاهلوق) ديصلاحراوجف ةاخاداهنأل تداطصا اذاىزابلاو رقصلاكر ويطلا لماش اذه (+اديصلا حراوج نارا 2 و ةلوق اما

 ةكرس ىلا راصاذا رك ذامتالكن اديفيف حولا ةكح ىلاناويحلا ريصيال ناباهورسف (ةرقتسم ةامح هنمقو هناك ذمكردأام ٠

 ءانثتسالان ا ىلعروهجلا نأ ىنعي (صو م ءانثتسالا ليقوهلوق) ةقنخملا نمرك ذاممىأ (كلذ نمهوق) امارحنوكي حوبذملا 7

 15 ًااميصوصخم ءانثتسالا نا مهضعب لاقو [اةقنخنملاو هلوق نه زق, دام ميج نإ: واخ كلل نمالوقخ تاروك ذملا نم لكب قلعتم 8 1

 ةمالعلالاقو تاللام دبأب الامم م متغلاهذ ه مذا لاقي نإب م انصألا ميظعت هجو قعاروك ذمىأ (مانصألا ىلع ىمسمهلوق) عيسلا 2

 نوكف (باننالادحاوبسستلاو هلوق) اهماعاعقاو ماسالا ذل نوكن ألتي منن مظجت داقتعا ىلع عذنأب ىرولاستلا . '

 ان ومب الو نامالا بج وم ةيواعج ولك ب :| لمت<هن ًاهيف (بيغلا لعفف لوخددنأل هلوق) عج ليقو كلذ دعب رك ذاذلو ادرفم| 0

 هاو بيغلاةفرعم باطهنال مرحاما 0069 ىدحاولالاق ىروباسنلاةمالعلالاقو هنوعزباوناكمهناتيثاذاالا 3

 فعضو ىلاعت هللاب 1 صتخ 2

 تارامالاب ئلغلانلط ناب نهتوع ىدح رجوأ تشع وحن هن ورضا م قذملابت ثام ىت عاى (ةعيستالا

 : 7 0 اهمدعاعت ىلا (ةحيطنااو) تتافرك قوأ ولع نم تدر ىلا يلا هش ١ رضاذا هيذقو

 ىلعلدب وعوتاف عيسلاهنم لك لك المو (عبسلا لك ًالمو) لعتللاهفءاّتلاو حطنلاتناف ىرتلأ
 هنع ى بهم ري_-غةفراعتملا

 بامصأ هيعدباكو لآفلاك 0
 ّىأ لاقاذلو هير ةايحهبفو 2 ذمتكردأأمالا 6 00 ل ةيداطا 1 1 ذاددص حراوجنأ

 اقسفهنوك ىروااسنلا ءىرأاو موقلحلاعطقل عرشلا ىف: أو عبس لكأ اع صوصخم ع ل ليقو كلذ تكا 3 :؛

 تديبلا لوح هب ١ وصنم كاك ر اخ ىو ب باضنالا دحاو سمنلا (بصنلا ىلع ججيذامو) ددحم

 0 ايل اللا ماللا ىنعي ىلعو مامصالا ىف م لمقو هب رقةكلذنودعي و اهيلعنوحذ .

 0 محدكأ (مالزالاب اومسقتس نأد) باصن دحاولاو مل مانصالا لعْىمسَما

 امأو رهاظرسللا ع

 لفل وا فلل ينم

 و د دمه حول خالق نأ اهدحأ ىلع بوتكم حادقأ ثالث ١ اون رضالعفاودصقاذا مهن كلذو مالزالاب ماسي

 لا اوبنجت ىهانلا ج رن ناو كلذ ىلع اوضم ىمآلا ج ون ناف لف ثلاثلاو ىف ىف اهنزنآلا ىللعو
 اسف ناك كال ذلفاهتاعاو | مالزالابم / مق لام نود مط مسقام ة ةقفرعمس اط ماسقنتيسالا ىنعف ايناثاهولاجألفغلا ج رن ناوهنع

 لع ا اباوع ا لمحك مز مالزالادحاوو ةمولعملاءآم ىنالا ىلع 00 روزخلا ماسقتسا وه ليقو

 1 لسألاو وكس ذامت ويت كلذن ًاداقتعاب لالضوبيغلا ٍلعف لوخدهنال اقسفهن :وكو ماسقتسالا ىلا ةراشا (قسفكلاذ)
 ناو لالا ةراشا نوكي رمسيملاوأ متصلا هبه رآنا كرشوةلاهجو هللا ف ريد رأن ا ىلاعتوهناحبسةللا ىلعءارتفاوهناا قي رط

 هلوق) انام ولا لوانن نمهب لصتبامورضاخلانامزلا دارأامن او هنيعباموب درو (عوبلا) لعمر املولت ا

 اك نرد نأ نبتلا نثي) ادراة رع ةعجلا موب رصصعدعب تاز دقو دز مون دار ليقول“ ةئمزالا 1
 هلوقبهتلامسقتسلا 1 موباغي نأنموأاهريغو ثئابحلا هداه ليات ةذع جعوجزو هلاطبا نمىأ (مكنيد نم اورفك |[

 1 قلع ان ىلع فيقوتلاودئاقعلا دعاوق ىلع صيصنتلاب وأ اهاك نايدالا ىلع راهظالاورضنلاب (مديد كل رشا ارادوا ير || تاك أ ويلا) ىقيشخلا وملخأد (نوشخاو) مباع وره نأ (مهوضتالف) هيلع
 م +( 7 441 لك جخلكججح رووح فطع اده

 نامرحلا هدملاهنالوأل وألا ىنعملاهب دارملا ناك نا ىأ ابيغلا ٍلعف لوخدهنال اقسف ماسقتسالا نوكو لاق هن م10 بيغلالعىف ْ ٠

 نم ىنهنل ا ىلعل دب (ىلةيشحلا اوصلخ ًاوهلوق) ماسقتسالا ىلا هلوق ىلع فطع مهيلع م .رحام لوانت ىلاوأهلوقو ىناثلا ىنعملا دا ىلا ناك '
 مدع مزلتسياما اقلطم نينمؤملاةيشخ مدع مزاتسيال موقلا نب دلا نماو رفك نءذلا أب نادهبفو اقلطم ىلاعت هللا ريغ نم ةيشخا 1
 نم ةيشخلا نع 'ىهنلادب رآناو ر وكذملا مازاتسالا ىلع لدن مهو شختالف ىفءافلا ناعم مهنيد ىلع رافكسلا ةبلغنم نينمؤملا ةيشخ ا
 قىوشخاو دارملان أب اوجلاو نينمؤملانيدنماورفك» نبذلا سأي ىف كلذل لخدال هن اهيفف الصرب ا: ىلاعتهريغل سيل ناىلاعتهريغ '

 ىلعرداق ىناذ نبدلا ىمأ ىف ىنوشخا نكلو نب رفاكسلا سأيب كح ىلاعت الكندري يغتلاببساوريص نأ ىف مهوشختال ىأ نيد صأ 1

 اهنمطبنتسن ىتلادعاوقلا عن ؛ارشلالوصأب دارملاو تاداقتعالالوصأ ىه (دئاقعلادعاوةىلعهلوق) نبدنىم كلعجو ب مب راقب لقت 5
 رخآف لك نبدلا 1 أوكسمت مهن :اذ سايقلاةافن ليلد نع ب اوج ا ذهو هيف ىعارب نأ ب حبام داهتجالا نيناوقبدار !اوماكحالا : ٠
 سايقلا ناكف امولعم نكرم ك-راهغال نوكأ اذيالس امقلا كلذ ناكودعبا زئاح سايقلاناكولو سو هيلعهللا ىلص ىنلا دهيم :

١ 



 هلوق .ةيزالةفوللا ةافوطع نيل ا مناف افوطع كوبأ ادزف ؛ اكىلاعتهنل ع ادرمأ | طسقلاب مايقلا

 دثتساه نم مزايب ذا 0 : 0 نانم ولان أشنأل 0 وع و نينم و نع 000 ىف ديصلل نيل ءانثتس

 ق> نام همي رحت مارجالا

 مسا ىهو هلوق )نواه اوه
 ىلعل دي مسا ظفل (رعشأام

 عمةفصب تسل ريعشلان ا

 ةلالدو قاقتشالا روهظ

 تاذلا ىلع دياز ىنعم ىلع

 هةيفصو مدع ىلع ليل دلاو
 صوص ئماهنمدارملانا

 قب لف جحلاراعش ل_عج
 هلوق) تاذلا ماها هيف
 لءافلا مسانأ راتخناو
 فعْضل (لمعيال فوصوملا

 نال لءفلل هتيماشم

 ههشع ىضتقَي ةيفاوصوملا
 صئاصخ نم ىهذالعفلاب

 اناوضرو هلوق) مسالا

 نيكرشملا نأل (مهعزب

 م رقي جان أنومعزبي
 اذه ىلعو هلوق) تلاها
 نأل (ةخودم ةبآلاف

 مارحلاتدبلا نيمآ موهفم
 ريشفتلا دع لع نركك
 اوناك اذا نيك ر شلا نا
 ال ماركا تيبلا نيمآ

 هنأ خالو مط ض رد

 ىلاعتهلوقب خوسنم
 مه وعول والا
 ناودن أف ندملا ىلعدرب و

 نك احلا |ذهخسن مز .

 6 ىلعةامتشمتنآلا
 د 11| ذهريغةريثك
 ( سيل نأم واعملا نم ذا(انههةحابالاةدارا |نم مزلي الو هلوق)اهيفام ضعب خسن داري نأالا ةبآلا سن مزاب

 ٍّظ ا جال لل نوط شمالا علت ةمرخاةلازال انهه ألا نأل هبايحتساالو ديصلا باها مالا نمانهه دوصقتأ |

 1 0ط هرشلاءازجنأ ىف ع رمد (منمر الهباوج نع ىنغأ ضرتعم 5 رشهنألهلوق) تابحيةسالاو باجالا بس انياماهضعي ىف نوكأ

 اوغلءازحلا ربدقت ناكل مدقتلا رراجناكول ذا يلع مدقتال

 هحذدنع ىزعلاو تاللامساب ,طوقك هبةتلاريغا توصلا عفرىأ (هنةئناري_غل لهأامو رب زنا

)5( 
 ١ 2 00 00 مث 8 لوعفملاو 1 دلال متع دي_صلاو ف سعت هيفوءانثتما

 1 ١ اونمآ نذلا اهيأي) رع نم 060 ريامك هللا نا) مر اوهو مارح عج مرحلاو

 : ا ا امعأدب 0 ا خلاب ساو ةريعش تح لاما ع 00

 ا اا هيفلاتقلاب 0 ,لارهشلاالو) كل اهد_حي ل ار ا

 ١ /ىأ اا 0 ىددك 0 ةبعكلا ىلا ىدهأأام (ىدطاالو)

 1 . ىهلاواهسفنأ ادئالقلاوأىدطافرشأ اهنا صاصتخالل ىدطا ىلعاهفطعو ىدطا نم دئالقلا تاوذ

 | دئالقلاو نهتنيز نيدببالو ىلاعتهلوق هريظنو ىدهلل ضرعتلا نع ىهلاىف ةغلابما طال>ا نع

 امهري_غوأ رحش ءالوأ لعن نم ىدطا هندلقام يعود دالك ع
 : هل ضرعت» الف ىده هن ادب عيل 1

 5 : مهد نأ (اناوضرو م رم تا نوغتس) هترايزل نيدداق (مار دك تثدللا نيمآ الو)

 1 . مسانا راتخاو لماعهنال هلةفص تسلو نيمآىف نك-ةسملا نم م لاخلا عصوم ف ةلمجاو مهنع ىضرب -

 0 هانعم ل دقو هل عاملا ىلع هيبنتلاوهنأش اذه نّمضرعتراك- تس هندئافو لمغيال فوصوملالعافلا

 ُ مهاملةماعلا جاجح ىف ةيضقلا ماتا زنةبآلان!ىورذا مه زباناوضروةراجتلاباقزر هللا نمنوغتبس
 ا 0 قاتسادق ناكو ةعيدض نب حرش نب ميطخلا م هيف ناك هناسدسب مطاوضرعتينأ نوماسملا

 | وداطصاف مالحاذاو) نينمّؤملا تاطخ ىلع ن وعشت ؟ىرقوةخوسنم هل ةنالافاذه ىلعوة-:د.دملا

 دعب ىتالا مالا ةلالدسمألا نب مانههةحايالاةدارا نم مزابالوأمارحالا لاوز دعب دايطص الا فنذا

 ْ [وهراهلع - م 00 ءافلا 0 ”ىرقو اقاطم 0

 صدع ىقمعع تعلوأ نايلكر د صماضيإأ وهو 00 0 نَح 0 0

 نال 6 ارجلا ددسملا نع مودصنأ) ناركسو ناشطهك رثك أ تعنااف نالعفو موق

 نع ىعأرتعم طرش هنأ ىلعةزهطارم منكر وربع و بأ او ريثك نبا أ || اردو 0 مودص

 7 ىلاو ةجاوىلا ىدعيهناف نمر ىلوعفمىاثوهو ماقتنالاب 0 م 2

 | ىلاةزمطابلوعفم ىلا ىدعتملا نم الوقنموإ عج ءايلا حكي ار نمو كككا نيا

 . ا | درزىوملا ةناجو سمالا ةعباشمو ءاّضغالاو وفعلا ىلع ا !ىلءاونواعتو ) نيل ءعفم

 0 ابسا (تا علا دفعا نافااوخاو) ماقتنالاو ىشتال(ناودعلاو مثالا ىلع اونواعت

 حورلاهقرافام ةتيلاو يلع ىتامناس (ةتيلل كياعتمرح)
 ٠ ىا (مدلاو) هك ريغ نم

 ةقنخنملاو



 "تيلصلاكولدلا ىلع ناتطرعلاناتبشملا نانوقرعلاو قارعلا ادب ملل لس قدشيبس جاما عبوس 1و شولوو) 7

 ىلع ليلا دقعراعتساف ريبكلا ل بحلا وفالك ءاملا ىلبىذلاوهنوكسيل ثاني و ىنأي مق ارعلا طسو فدشي ىذلال بحلاب ركلاو 5 ٠

 الب دقعلاوهتيبلا ف روك فلا ناهيفو فاشكلا ىلع نيقلعملا نم عجلاقا ذكهبركتل ادشو جانعلا دشرك" ذبحشرودسهعلاولالا 5 ٠
 ا وم ب نس ع يي ا ل

 ولدلا ىلع لبحلادقعب انههةصوصخا ظافلالا لامعتسا هيلع ثعابلا نكدل فاكس: هيؤو ىنعملا اذه نعازوجت دهعلا ف لمعتسامأ ازا .

 0 دا لياخ نمهنبداف مويلعةللا دوقعاهنار هاظللاقدنال فاش كلاب حاصهلاقاملفلاخ اذه( ادوقعلاب دارملا لاوهلوق) ٠

 معأ فنصللا مالكى او هوهريغو فاشكسلا بحاص هرك ذا ل لماش فنصملا مالكنب كلل ليصفتلابب قع مالت مدق مالك هناف ا 1

 انلجنا هلوق) امهري_غو ءوضولاةيفيكو ىوقتلاو رباا ىلع نواعتلا نم هري-غل طقف مارحلاو لالا ليصفت انهه سدلاضِيأ وة" 3

 هلوق) بحتس ىأ نسحاموهؤافياسجامل الماش نوكيف ءافنإلا حيجر :اوفوأوهو مالا ىنعم نوكسف ما كرتشملا ىلع الا

 هيقو فاشكسا!ىفاذك (نايبلل ماعنالا ىلااهتفاضاوهلوق) زييمتالالباقن وكمال جدا ارب ناالازيممعلا نس لبق ىصلا لمشي ( زمالك ش

 نمةضفلا نممعأ مادا ناف ةضفمتا هجو نم صوصخو مومم هيلا فاضملاو فاضملا نيب نوكينا| ةينايبلاةفاضالا فاوطرسشدق مهنا ١
 قازاتفتلاةمالعلا لاقةميهملا نودب دجوتال ماعنالاناف ماعن الا ىلا ةبسنلاب كل ذكت سيل ةمدهبلا نكلرناهجو نم 3

 جاوتاوه(رارتجالافهلوق) سكعلاب مالا 2 (##9س) 2 انههوةضف ما فاضللاسنج هيلا فاضملان وك اهيف اوطرتش
 ا دال )تتخلل

 0 :ايركلا هقوفاوتشوجانعلا اودش د مهراخلادقعاودقعاذا موق
 هلوق)هعلتبت اهفضم تقرا هناحبسهتلا اهدقعىنلادوقعلا عيامدوقعلابدارملا لعل وا صفتالار سعي ثيحبنيثبشلا ني با لصأو 5

 ةسبالل ماعنالا ىلااهتفاضاو تالماعملاو تانامالا دوةع نم مهب نودقعيامو فيلاكتلا نم مهايااهمزلأو هدامعىلع ىلاعتو | .

 ىنعب ةفاضالا ىأ (هبشلا ملتلحأ) ندنلاو بوجولا نيب كرتشملا ىلع مالا انلج نا نسحب وأ هب ءافولا بحب امماهوحنو

 اصاصتخا هبشلا لعن ماللا ماعنالا ىلا اهتفاضاو عب راد لكليقو زيمال ىلك ةميهبلاو ذوقعلل ليصفت 2

 ةميهب نمدارملا ناكف || رقي وءابظلا اه قحلأو ةيناقلا جاوزالاىهو ماعنالا نم ةميهبلاءانعموؤس ب روث كلوقكن ابل ١١

 الاهوقلاهلئاعام ماعنالا ١ ىلاهتفاضاو باينالا مدعو رارتجالا ف ماعنالا لئامباممامهوحنو ةميهلادارملامح ليد سحر ١
 ىنعي( يلع ىلتبام مرح ةتيملا <ياعت مرح ىلاعتهلوقدك مكيلع ىلتياممرحالا (مكياعىلتيامالا) هبشا|ةسبالل ضال(

 0000 ليقو اوفوأ واو نمليقو كلف ريمضلا ع نملاح (ديصلا لحريغ) هع ل ىلتيام الاوأ |
 نس نحسن

 مزلب ل يق ناف هع رح ميلعىلتإ دامالا| ذ كو هنم ىنثتسما سنج نم نوك-ل ىلتاممرحردقف ظفل لش امنال هنميتتتسلا يهل ماعلا ١

 اسف ةماقتار ورع اريعشلا مقاوم رصلاوخو فانحل تاك كانا هيج وب يف يالا توا لفات دنا كح قائلاريدقتلا ىلع ٠

 ةميهم كح ىنعملا ناك 35 اريمض نءالاحنوك ناربدقت ىلع (مل ف ريمضلا نهلاحهوق) ىلت ىفرتتسافارور عوفرلا

 لاخلا لصاحلالحالاذا كلذ كس يلو موحمهو ديصلا لال !لاح لالالا مدع مزلف مرح متأو ديصلا ىل# ريغ مك وكلاحم اهنالا

 اييلغتوأ ازا ىشحولاو ىمنالان ممعأ ماعت الابدارملا نا, لاكش الا اذهمذد نك هنا نمىتازاتفتلا ةمالعلاهلاقاماماوهريغ فو 5 ذملا 5 ٠

 هنممزابهناهيفف يش>ولاوهو ضعبلام رحت هعمذا مارحالا ف ديصال نياحربغ مهنوكلاحب ص ت# اهموم ىلعا طالحاو تئش -ةشامفشوأ
 ضعبلالب ماعنالا عيج لحي مماوحالا لاح نال نيمر ريغ ماعنالاةميهم كلل تاح الاقي نا ىكيلب لالحالا رابتعا هكاردتسا | ٠

 لاقي نأ حص دئنيف ماوحالا لاح نودئاصلار ب دقتا || ذه ىلع مرح مننأو ديصا| ىلحن نمدارملا ناب اوجلاوهرك ذاكىدثحولاوهو م را ل
 وشو ضعبلا مرحي لب اهعيج طلح مارحالاةلا نب دئاصاوناك اذا مهن امزليف مارحالاةلاح نب دئاسربغكن وك لاسماعنألاعيجتلحأ 2

 لالحالا لاح ن ود نيلحر يغمهنوك لاحدوقعلاءافياب نيفلكماونوكن أم .:) ليقناف (اوفوأواو نمليقوهلوق) هديصلاببس ناكل

 مدعن أ لاحلاو الفةمئادتناك اذاامأ ةمادلاخلا٠ نكت موا مزلبامتا ه هرك ذاممزااللوقنف دوقعلاءافيإب لاح لك ىف نوفي بكل ١

 لئثموهف مارحالاةلا-ديصلا لح داقتعا مدعرب دقتلا|ذه ىلعهنمدارملا ذااهناج نموهذا دوقعلا ءافيرل مزال ارحالالاحديضلا لالا
 نأل ا بعل معبع ةروك دما ةداهشلا مدعهنم مزليال ذا طسقلإباُماق لعل اولوأو ةكسئاالملاو وحالات قديش اعترف

2 
00 

 " "ل



 00 ذااتند 0 .ادأولاناايعي 00 هرهاظ ىلع 0 ةضلاق ا ةوخالا

 أناهلوق) نبالادلولا نم دارملانابح رمدهناف :تاقكللا زموراد عضال نيالسلل نوكيال ناهيقدبال فدنلا ثرت

 رب ثريدارملا ناكناوتنبالو نءاالاقلطمدلو تملإ نوكيالنا 05( ديالفلاملا 2 اهشريدب رنا لا

 نالرك ذلادارملاف ةاجلا“

 مقاتلو منعال تنبلا

 مك ةبالاو هلوق ) اقاطم

 تادةبآلاىأ (1ال دال
 دلولاب ةوخالا طوقس ىلع

 نااهثرب وهو ىلاعت هلوقل

 ىلعلدتؤ دلواط نكمل

 اوثرب/دلواط ناكنا هنا

 طوقس ىلعلدنال نكت

 ىلعالوداولاري_بةوخالا

 ربل ىأدب مهط دوقس مدع

 هنعيوكلموع ليدل
 ثيدحلاىأ ةنسلا نكس

 ريغب ةوخالاط وقس ىلع لد

 ناهلوق) بالإب ىأدإولا

 رطوايندلا ف ةعاطلاو مالسالاوه» (امقتسماطارد) دوعوملا ىلا ليقو ى اعتوهناحبس هللاىلا

 دبعنب رباجنأىور هيلعباوجلاةلالدتفذح ةلالكلا فىأ (كنوتةتسي) ةرخآلا فةنجلا
 و تازنف ىلامىف عنصأ ف يكف ةلالك ىنالاققف ملسو هياعقللا ىلص هللالوسر هداعفاضي يمناك
 || كلهؤىمانا) ةروسلالوأ قاهريسفت قبس (ةلالكحلا فكيتفي هللا لق) ماكحالا نملزنامرخآ

 ' وأ هلةفصدلو هلسلو رهاظلا هرمسفب لعفب وما عفترا ( كرئامغصن اهلف تأ هلودلو هل سيل
 وبالا نم تخالات خالابدارملاو فطعلاو لاخلا لمتح هلو ىف واولاو كلهىف نكستسملا نم لاح

 | ثربنل ريمضلا ( كرتامناثاثلا امهلف نيتتثا انتاكناف) تلات رسفزا ةلالكلا فكيت
 ١ 00 ا ىلع 00 8 0 0

 ىذا ملال لالا نيبرأ (اواضتنأ كلا هللا نيبي) 2ك ذملا تادف تاوخأو ةوخا اوناك
 باوصلاو ىلا ك-!نيببي ا هقال_خاو رحتتو هنعاو ز رت_--: مكعابطو مث اخاذا نأ اش نم

 اصمب ملاعوهف (ملعو سارا نييفوكلالوقوهوال ف ذخ اواضت الل لبقو اولذت نأ ةهارك 1 0 تعملاةلالكلاب دارملان اك
 7 ل ل
 قدصت ام كف ءاسنلاةر وسأرق 5نم لخاو هيلعهللا ىلصى هلا نع 3 تامملاو احم ا ىف دادعلا هلا دلكلا 0

 ىنعمن 5 دلاو
ُ 

 دس ىف ناكو ِِك اريشلا نم“ ىر وار ر#ىرتشا نكرجالا ن ا ل 0 00 : الإ ع

 2 3 ب

 م ع 2 2 مق داوالو باش نكي
 هنا نو رشعو ةناماوماوةين دم ةدياملاةروسإلم / ٍ ءىل : 7 اذهل

 35 ترب 0-8 (9)

 0 ها ل رسل ا
 !| دق_علاو ءافنالا كلذ كو دهعلا ىضتقم مايقلاوه ءافولا (دوقعلاباوفوأ او:مآنيذلا اهع 9 ا ْ 7 7 4
 5 0 9| اوعي هد لم ءق

 ةئيطخل 30
 1 ٍ !لاق قبو ! ىأاقلطم لدتالابم أه لإ

 موق انياالوابأ نكي نع ةلالكلارسفاذاهنالت الاهحالا ضعب ىلعلب رك ذام ىلع لاهحا لك ىلع

 :الااذكو كلاهلا ء راانمدارملا وك,نابجوبتيملابةلالكلارسفاذاهنامث دلولاريغب ةوخالا طوة سوهو رك ذام ىلع لددال

 ةلااذهذاداواط نك لناهلوق كل ذكودلو هلسدلو هلوقكاردتسا مزايفدلاوالو الواط نوكيالىتلا ىهو ةلالكلا ىهةكلام لا
 لمعلا ن ا ىنخال (حامكت :ًأش نمىذلا <لالض هلوق) ظفللا درفم تخالا نال ىنعملا ىلع لوح (هيبذتو هل |وق)ةلالكسلا نم مهفي
 كام ت1 يعلم كلاوأ مالا ىف ريحيتلا|لالضاارسسفي نا ىلو الاف كل ذك سدلف اهليقاماو لالضاطوزن دعب ةيآلا 3 فالخ

 : (ةدئاملا ةروسإ ماي



 15( ميناقأةلالث نم بكس هةنلا نأ د رب وهو مهتلاقمل دردحاو هاةاامغا

 بالانودي رب و سدقلاحو رو نالاو بالا ميناقأ ةثالثةللانولوقي. مهنأ 0 نا ةثالث اول | أ

 6 0 اريخ) ثيلثتلا نع (اوهتا) ةايملاسدقلاحورب ورعلانبالب و تاذلا |

 هحيبسأ ىأ (دوهلنوكينأ هناحبس) ني يس ا حارا

 قاموتاومسلاى ام هل) ءانق هيلا قرطتي ول ممهلداعي نا نوكيهناف داوهل نوع نأ نماحيبست ||

 نعدانغ ىلءهيبنت (اليكو للاب ىنكو و) ادلو هم _تتيف كلذ نهعو ةيإئامعالاةلخواكلم (ضرالا |[

 نختسم كلذ ىف فاك ءايشالا ظفح م6 لاول ايمان اود الالات نوال |١ ةجاحلا نافدلولا

 اليك كعبصاب هتيحناذا عمدلا تفك- كك نمافن 10 نآ (ححيسملا فكنت سي ع نأ) هلتبعإو اهفلخنمع |[ ش

 امتاو هب ىهابتي فرش هتيدوبعناف هل 0000 (هللادبعنوكينأ) كيلع هرثأ اىرب َ

 د مسو هيلغفتلا ىلةةننالوسرل اولاق نار حت دف ونأ ىور هريغةبد »وبع ف فاكذتسالا او ةلثلا ْ

 ىأومالسلا هيلعلاق مالسا | هيلع ىسعا اولاق<بحاص نمو مس وهياعةننا ىلصةللالوس | ١

 ةكالملاالو) تازنف ىلب اولاقهللا دمع نوكن أر اعب سداهن|لاقهلوسرو هللا دمعهنالوقتاولاقلوف

 ند هب جتحاوهللا دمبعاون وكن أن وب رقااةكئاللا فكنتسيالو ىأحيسلا لع فطء(نوب رقلا َ ١

 حييسملا عفر ف ىراصنلالوقدرلهفاسملاقو مالسلاو دايما بع ءايدنالا ىلعةكست :اللالضف معز |

 مدعن وك ىتح هيلع قوطعملا نم ةجرد ىلع فوطءملانوك,نأ !ىكتقي كلذوأ ,ةيدويعلا قم 0

 هحتبالفةك- :الملاو حيسملاةد- يع ىلءدالا ةبآلا نأهباوجو هفاكنتسا 2 ميناتتسا

 كلوق كرييكتلا نود ريثكتلا رابتعإب ةغلابملا فطعلابدا اراد[ لف ىراملااهشاصتلا لسناو كلذ

 2ك :االا نم ناب رقما ليضفت هتاغق رييكشلاهبدار أ ناو سؤ ص الو سدئر هفلاخالريمألاحبصأ |

 ءايدنالا نم حييسملا ىلعةكسنالملان م ةبترمهنم ىلعأ نموأ شرعلا لوح مهنيذلان ويب وركلامهنولا

 نمو) هيف عازنلاو |ةلطمرآلا ىلع نيسنجلا دح أل ضف مزلتسيال كلذو مالسلاو ةالصلامهيلع |[

 فاطعءكلذلو فاك ذتسالا ن ودراكتسالاو اهنع عفنرب نمو (ركتسو مداصنت ل

 7 0 0000 2 هناف 0 قافحتثيسل مسا

 (اريصن الوايلو للانود نم ودا لاس 0 ركتساو اوفكتتسا نذلا امأو | ْ

 رشح موباعيج هيلا مهرششحيسفلاق هنأكو مالكلا ىو نماهماعلولدملا ةماعل اة ازاجللليتكسفت |

 سانلا اهم 1( ةرسكلاو مغلابم طبي ذعت مهبل ناسحالاو مهيب اقم ةباثان اف مهتازاجنوأ ةازاجللدابعلا |

 دقىأ نارقاارونلابو تازهكملا ناهربلاب ىنع (انيبمار ون مكيلا انلزنأ او ب رن «ناهرب كءاجدق |

 ىلصةللالوسر وأ نيدلا ناهربل !ليقو ةلعالو رذع كل قدرلو لقنلادهاوشو لقعلا ل الدكءاج |[ |

 هردق باوثىف (هنمةجر ىف مهلخ ديسفهب اومصتعاو ةئلباونمآن يذلاامأف ) نآرقلاوأ ل سو هي هيلعفللا 1
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 صن ف

 ن 'ريكشسملل ىناحوررب دقن . نيندؤما بالا
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 | (هيلا م دهعد) هيلعدئاز ناسحا (لضفو) بجاو قل ءاضقال هنمةجرولمعو هناعا ءانإب |

 هلوث) نولخدب وهودلعاف نمالاح نادل وكي لعفرب دقن نك هنا هجو قس ناكل نراها دخلا دج لا ةيادطادب .

 . ىلاعتهلوقنال ةنالثهثلان ًاوهو ىناثلالوقلاوهةنالئاولوقتالب دارملانأ اقع رضاه (هوجولا نم هجوبهيفددعتالتاذلإبادحاوىأ

 ويارا ةالثا0لنوك درا

 هيف ددعتالو هلك ريشال

 هلوق) اضيأةلاقملاهذهدرب
 هذخيتي كلذ نم يش هلثاعال

 نآدبال داولا نال(ادلو

 دلاولا سنج نم نوكي

 ةدبع ىلع درال هلوق)
 مث دوتيال (ةكت اولا
 اود_عةعاج نأ هنم

 لاقف حيىلاو ةكئالللا
 ةدبغىلع درللهنادارملا

 ةكئالملاةدبع ىلعو حيرسملا

 رابتعإب هلوق) اضيأ
 (اريبكشلا نود ريثكتلا

 ىناثلاو ةثلثملاءاثلاب لوالا

 ]حولا ًءاملاب

 فوطعملا ف لصحت ةغلابملا

 ربكلا نودةرثكلارا تعا
 فكتتسي نل ىنعي ةمظعلاو

 دحاو صخ ثوهو حميسا ا

 ةرثكلا ص اخ كالاالو

 نوب رقملاةكئالملامه غلا

 لضف مزاتسيال كلذو هلوق)

 رخآلا ىلع نيسنحلا د_>أ

 هناهيف (هيفعازنلاواةلطم

 بهدم مز كلذ مزلتتسي ول

 ند دحأوب لقي ثلاث

 نا ةئسا!لهأبهذم

 ةكئالملا نم لضفأ ءايننالا

 فهذمو ليص ةنريغ نم

 رك ذامىلءراضتخالاىل والاف ليضفتلا فل صفت ءايبنالا نم ونآلا ضعبلا نود ىسيعنملضفأن يب رق ةكس الملا ن وك نكل لي

 ةازاحمللدابعلا رشح موب (اعيج هيلا مهرمشحيسف لاقهن ”مفدهلوت 2( هللا ىلع ريكدملا قاطيإك (قاقحتسإب نوكي دقدناف هلوق) اقباس

 ةهجودانب ريكتسملاءازج ليصفت نم نيم اصا | نينمؤلةباثا نوكم نآس نب ريكدملا ءازل اليصفترك ذامناك اذا ىنعي مهتازاجوأ



 ا 000 1 00 3 0 7 ا أكلها نم بسام الإلا هو زم

 رظنرك ذا مهتدو* ىلع

 نودح و م-ونم مود

 لهأ نالاق,نأدعببف

 ةحيصل معلا نودوب باتكسلا

 6 هيلعفللا ىلص هئومت

 رافكسلا نا ىلعلدب هل اوق) ْ

 (11عورفلاب ن وبطاخم
 ىلع لطلاب لظلارمسف اذا اذه

 "قتلا اننح وان اهل 0 0 ا رمل رم دام

 0 || (كبلالزن ًام) هررقإ وهتبشهللا ن ركلو ورك م وأ دهشي هللا نكداو نودهشرال مهنالاق

 . هلزن 1( تالزنف كلل دهشن ام اولاق كيلاانيحوأان|لز.املهنأ اىور كتوبن ىلعلادلاز ركملا نآرقلا نم

 ||| | 0 نملك وأ غيلب لكدنعزجي م ان ىلع هفيمل 0 هب صاخل ا هماعب اسيتام هلزنأ (هماعب

 ىذلاههاعب 11 هيلع _راتكلالوزنلهأتسي وو ةومن دال
 | راحلاف مهداعمو مهشاعم ىف سانلاه يلا جاتك

 | اهب [ىلريسفتلاك ةاجلاو لوعفملان ملاح ثاشلا ىلعو لعافلا نملاح نيلؤالا ىلع رو رجناو
 َ  ىلعةوينلا وعد ةمصاوماعي نأ نودوب مهن أ ىلع هيض هيفو كتوشاْصيأ (نودهشيهك- :اللاو)

 | ١ اناس! علا لا نان الا لييسالو كاملا صاوخ نم عونلااذهو لمأتلاورظنلا ن ءىنغت سا هجو

 ا راكنإاب سنفاذاامأو سفنلا | ةكناللإت فرعام اهءاودهشو كتوبناوفرعل حبحصلا رظنلابءالؤهىت ولف رظنلاوركفلا ىوس
 1 1 نا) هريغب داهشتسالا نعى بن ةمص ىلع جحا نم ماقأ اع قكوىأ (ادرهشهللابكو) اودهشو ملسوهيلعةللا ىلصدت ةوبن

 ١١ نآلو لالضالاولالضلانيباوعج مهنال (ادزعبالالضاواضدق هللا ل يبس نعاودصو اورفك نيذلا || "00...
 | اخ 3 0 . هنام رفك-لا فلخادوهف

 || هيلعاد# (اوماظواورفك نيذلانا) هنععالقنالا نمدعب ا ولالضلا ف قرغأنوكح,ل#لا ١
 ١١ مر 8 9 5 540 مظلابدارملان وكي نأ نكمي
 0 ل ا ا يسالخر الدفاع هدم سائلا وأ هاون راك نال مالسلاوةالصلا ||(

 م 1[ كل : ٠ .٠ مر م 0 9 08 . 5 5 03 1 5 .٠ ٠ 00 رد أ أ 1 0 1 1 0 اعل |

 1 0 ولام |اهمكح ىنرل (ادبأ اهيف نبدلا هج قيرطالا اقر طوس دهبلالو مطر ةغبل هللا دلا 0 0
 0 ه١ تاداعم

 ١ (اريسي هللا ىلع كلذ ناكو)ةردقملاح ني دلاخو رانلا فدلاوهفهرفدكى بعت امن نأ ىلع موتحلا 0 5 2 9

 0 ند(: اىدواهنابوةلوق
 | ةوبنلاىمار رقامل ( بر نم وح اءلوسرلا م ءامدق سانا اهيأب) همظعت_سالو هيلعرعصنال نكيلوسُرت نإ

 | دعولاوةلا مازلاو ةوعدلابةماعس انا !بطاخ اهر 0 نمديعوواهب ملعلا ىلا لصوملا قي رطاا نيب و
 1 هاوق) كل اريخنامالا

 امل اريخا ىمأ اوتئاوأك- ) اريخ اناا ىأ )سَ !اريخاونما اف) درا لع ديعولاو ةباجالاب
 أ الا همساعمفذحال ناك نالنوب رصبلا هعنموكل اربخنامالا نك, هريدقت ليقو هيلعمتأ || 1 1 (1 هيلع اتلمةشاام

 ١  (ضرالاو تاومسلاىفامةلنناف ادرفك ناو)هباوجو ُّط هرمشلا ف ذ> ىلإ ىدؤيهنالو هنمدي الام 0 ١

 || قامتنهلوقب هانغىلعهبنوكتاعإب عفتنيالا كر فكر رمضتيال منع ىنغوهفاو رفكست ناو ىن-عي وه ( هيما هو

 ا (امكع) مطاوحإب (املعشاناكو) هنماتبكرتامو هيلعاتاقشاام عي ؤهو ضرالاو تاومسلا 0 هي 0 قا
 |١ هيلعىسع طح فدوهملا تاغنيقير فلل باطخلا ( متي دىاولغتالباكلال-هأإ) مطر دامف (ق 0

 1 : - : ' 5, || ىلعاولاق دوهبلا نا ىنال
 ! ١ لبقو اطا هوذا ىتحهعفر ىفىرادنلاو ةدشر ريغ نمدأو هناي هومر ىتح مالسلاو ةدانعلا 0

 | ةبحاصلا نع هبي زتىنعي (ىحلاالا هللا ىلعاولوقتالو) هلوقل ىفوأهناف ةصاخئراصنال باطخلا نوك نم قحلا ريغهللا
 || اهيفاهلدحواهبلا اهلص وأ( ميم ىلا اهاقلأ هتملكو هللالوسر ميم نبا ىسعحيسملا اعا) داولاو

 | ىمسليقو هل ةّدام لاول صالاىرجىرجامطسوتبالهنمردصحو روذو (هنمحورد)
 || ةثالثةطالا ىأ (ةثالثاولوقتالوهإسرو هتلاباونم اف) بواقلاوأتاومالا ىحيناك هنالاحور

 ا . هللاز ود نم نيطا أو نو ذا سانلل تاق تنأ ؟ىلاعتهلوق هيلعدهشيو متيصو حمي _بملاو هللا

 ءىحيرسام منهلانباري زع

 ةنال_:اولوقتالوهلوق نم

 اللب ىراصنلل ةبسانم
 باطخخا نا يعدي نأ دعب

 هرك ذامل مهب صوصخم
 لالا ١ وأ ا حيسلاامئاهلوق ةرهاظنا ولا ريغاالوقتلا ف دووملا كارشاو ىراصنلا صاصتخا مدع نع باوحلاو
 اقم ملل رعاشلا (ةردقملاح نبدلاخهلوقإلا ةئراصنلاباصت#نوكسمف قحلا الا هلل ىلع اولوقتالو ىلاءتهلوقلازيسفت نوك نأ

 "نا مناهبف نبدلاخ ريغةلالاوذهىمهفاهيفلوخدلا ىلا ىدؤياميلاىأمتهجيتي رطيحلااين دلا يف مهتيادهب ةيادهلإب دي رأناف مهبدهبا



 1 نرخ م م ًاىلعليادلااف 7 ٍ

 الاه>اهبصنا نأ ىلعل دب [العج ناهلوقمفنصملا ةرابعىلءدروامةرابعلا هذه ىلع درب الو حدملا ىلع بصن نيميقملاوهربخ ونمو وا 3

 « اندلا نوليسعلاو نونمؤلاو ىنعملان وكن أ هنم مزلب (نونمٌؤيىف ريمضااوأهلوق) نونمٌؤااريمض نع الاح نوكين أل كرت 1

 ىلعوأ نيخس اناا تطل ظواكر وك ذملا (١؟84)  هوجولاد-الهوق) فاشكلاىفدرك ذيملاذلوهيفام قالو 5
 ًاهتيمنا لعوأ ريم_نلا [ تحت تس سل _ كت ف

 (ةبالابدوصقلاهنال هلوق)
 ءامدنالاب نامعالانالىأ

 نالةبالادوصقمبتكلاو

 نيخسارلا لاح ناب ىفةبآلا

 باكا لهأ نم معلا ىف

 مناع ارك اذ ةسانباو

 ةالّصلامهتماقاو نارقلاب

 هذه ىأ ةاكزلا ءاّنباو

 نيميقلاو) ادتبملاربخ (كلبق نملزنأامو كيلالزنأ ا نونئمؤي) راصنالاونب رجاهملا نموأ |
 مهمدارملاو كيلا لزن أ امىلع فطعو أك ئاوأل ربا نونموي لعجنا حدملاىلع بصن (ةولصلا [|'
 نوخسارلا ىلع افطع مفرلا/”ىرقو ءايبنالاوبتكساب نونمؤيىأ مالسلاوةال_-صلامهباع ءايبنالا ||

 دءالهعفر (ةوكزلانوتؤااو) مهيتونس كئاوأريل او أدتبمهن أىلءوأنونمؤي ف ريمضلاىلعوأ ||
 امو بتكلاو ءايبنالانامالا هيلعمدق ( رنآلامويلاو هللابنونمؤملاو) ةروكذملا هجوالا |[

 نامالا نيب مهعج ىلع (امظعارج أ مهبتؤنس كئلوأ) ا هلاعابتا نم هقدصي |[
 نمنايسالاو حو ىلا اني-وأ 5 كيلااني-وألنا ) ءايلابمهمتؤيسةز أ ارقوإ اصلا لمعلاوجعيحبصلا .

 ناب موهلع جاحةحاو ءامسلا نم اياك مهم ءاعلزني نأ مهحارتقأ ع نع باتكلا ل هال ب اوج م 1

 قحساو ليعمساو ميهارباىلا انيحوأو) مالسسلاو السلا مهلع ءاينالااسك ىلا هيأ |
 مهريغ نع نوزاتعتافصلا

 نكعو باتكلالهأ نم نييبنلالامتشا عم رك ذلاب 0 (نابلسو نورهدو سنوي وابو 1و ىفسعو طادسالاو بوقعي 03 َْ
 حيرصتللا صون أ تلاقي نأ 5 ءايدنالا فرسث أ نيقابلاو مهنا ىسعو مهنم مزعلا وأ لوأم .فارباناف مطامظعت مهيلع أ

 هلوق)ديك ؟تالاتمك رعامإ] بحت (السر 9 رول ضم( ىنعمب رب ز عج وهو مضلابار وب زةزجأر قو (اروب ز دواداذبت ١
 (باتكلال هال يار ك7 (لبقنم كياع مهانصصقدق) هريسفو أ انلسراكك يلاانيحو اهيلعلد رمضب .

 صخ جولان تا م ىهت:موهو (اباكت ىسومهللا كو كياعمهصصقن السر و) مويلاوأةروسلا .

 السر) مهنمدحاو لكى طع املثمداطع أ ناب لسوهيلعةثلا ىلص | د# هللا لضف دقو مهندب نمىسومهب

 هدعنأمل اًمطوم السر ن وكي و لاخلا ىلعو أ انا سرأ رامضاب وأحدملا ىلع بصن (ني رذنمونب رشبم

 تاسرأالو اولوقيف (لسرلادعبةعهللا ىلع سانا نوكيالثل) املادالجردب زبتر سم كلوقك

 ىاانلا ىلا مالسلا امةالصلا هيلع ءايبنالا ةثعب نأ ىلع هيبنت هيفو لعن نكنولامانماءي وانهبنيفالوسرانيلا ||"

 انلسرابةقلعتم ماللاو اهتاياك كاردا نعرثك الاول اصملا تايئؤج كاردانعلكلاروصقلةروسض ||

 ةحح هقاعتزوجالو لاحرخآلاو هللا ىلعوأ ساناله ربخو ناك مساةّحو نب ردنمون/ ريشنمهلوقب وأ 00

 نمربدامف (امكح) هدب ربامف تاغيال (ازيزع هللاناكو) 2 ا طف رظدعبو ردصمهنال 1

 موهفم نع كارذتسا (دهشي هللانكل) زاععالاو ىولا نم عونب ىن لك صخو ةوبنلا مآ ا
 سس ل 22222 سس سس --يلب ليلي تل ١

 هوجولا ضعي بساني الاذه

 هلوق) كانه ةروكذملا

 مزعلا وأ لوأ مهارباناف

 نم مزعلا لولو أى أ( مهنم
 هنأالح وندعي نمنيسنلا

 اقلطم مهنم مزعلا ىلوأ لوأ

 قافتالابم_هنم احون ناف

 ىف هب فنصملا حرصيسو
 مزعل اولوًاريصاكربصاف هلوق

 ةنالاىف نب روك ذا مزعلا ىو أر آ ىأ م حرناىسبعوهلوقب دار طاو لسرلا نم ) ىناث 3-3 (ىواضيب ( - 1/ (ِ 0

 لكى طعأام هاطعأ ناب ]سو هيلع هللا ىل_ص اد هللا لضفو هلوق )انصصق قرم فب لماعي توصتمالسرىا عدو هرسفوأهلوق) 3:

 اوفلتخام هنا |سمحيدصح رمش ىف ىوونلا مامالاهلاقام ىلع ءانباذهو ىس . وك اماك_:هّللا هملك سو هيلعةثلا صدت أف رص (مهنمدحاو 1

 اذها 00 ىرخشال ندا ال ماسر رين ءارسالاةنا وز دل سويلم نحل انيبن نق

 م هلوق) 1 ذا فلنا كر ءانلقن دقو هن قاعتامهيلعا مدقتيالف 0-0 ديس بعبا 3

 ىهىذلا نآرقلابصخ ةغالبلار وهظ لس وهيلعهللا بص ذل نامز يف ناك ايل هاف هنامزلبسانم ) زامعالاو حولا نم عوني ىذا



0 

 مهنا مهداقتعا ىلعدوهللا

 لوقلا اذ_هوىسعاواتق

 هبف اوفلتخا نيذلا نا ىنعأ

 ىلء ل دب هرم فام ىل_عزلسا

 ىاثلاو ددرتلا ىف مهضعب نأ

 .هضعب هيفاوفلتخا نذلا نا

 ريغمهضعلو ددرتلا ف

 فيكفوإتقب مزاجلب ددرتم
 ناب محلا قالطا حصي

 كَ ىلهيفاوفلتخا نيذلا

 ىنعملا اذهمهاتق فك شلا

 ددرتاماوهب لعمط سيل ذا

 مهنا هانعف هإَةق ىف مه-طعل

 مع واق ىف جلتخافوإ 3

 هلوق) ة ةروك ملا ةهمشلا

 ال( ءانئسالا لصتيف

 ىذلا نافلا عابتا نا ىئح

 قالخا دسدل ىثتسا اوه

 ملععابتا نممطام ىندعملا

 يس ناكل نافلا عابتاالا

 ناك اذههلوق ( اعطقنم

 اذهىأ 0 مطاديع و

 لهال د _يعولاك مالكلا

 مهنا هم مهف هنال تاتكلا

 اك ذأ بادذعلل نيقح سم نب رفاك اوناكل تقولا كالذ لبق هباونمؤي لولف ىحه صاف نا الا عفن. الو مهتوم ليبقهب نونمؤي

 | نكي هنام هوتلديقلا |ده٠ ناك مول اذلق ثوملا لبق ةايحلا ىفالانوك, الناعالان ا مواعملا نم ناعم هتوم لبق ةديافام لبق ناف

 يتلسيرأ ةباقلل ة هب رقبابرلا ريغ ىلعاذه لمح نأ اما ٍ(لطابلا,شانلالاومأ امهاك ًاويلاعت هلوق) ثعتلاد 3 نامل نوكي

  مهنمىأ (نونمؤماو) هباحصأو مالسنب هللادبعك (مهنمل_علاف نوخسارلا نكل) نمآو

 !ناامهدح أنالاكش انهه(هنم كش ير جانا 0 30 1

 0 | تازجلاب دب ٌوااهينن لدقم هدصقو ىلا تو هناحبرسةنلا ىلع مهن ءازج نم ممالك !اهيلعلدا ع ىلاعتو

 0 0 0 0 هابلا

 8 هنمهام) هلوقبهدك 0 معلا لايام ىلع دل ل 0
 ا معلاو لهجلاب كشلارسفي نأزوج و نظلانوءبني مهنكىأمطقنم ءانئتسا (نظلا عابتاالا لع

 انيقيالتق (انيقي هولتقامو) ءانثتسالا لصيف ه ريغوأ ناك مزج سفنلاهيلا نكست ىذلا داقتعالاب

 ا 00 لوقك انيق, هوماعامهانعمليقو نينقيتموأحييسملااناتقانا مطوقب هومزاك
 َ انيقي كلذ ى ماعب تاتةدقو د4 اهمتاملاعل | امن عرب كاذك

 ا . هلثقل راكناو در (هيلاهاعقرب) هيف كملع غلاي اذا امهاعهنركو اماعءيشلات اتق ىط مطوق نم

  ةالصلا هيلع ىسدعل هرب دامف عر هدب ربام ىلع باغيال (ازيزع هللا ناكو ) ا

 0 العانس (هتوم لبقهب نامؤيلالا باتكحلا لهأ نم ناو) مالىلاو

 1 ردحالةفصتءقوةيمسقةلجهب نامؤيلهلوقف هب نأمؤيل

 ”نالبقهوسروةاد ٍمعىسيعنابنامؤيلالا دحأ ىراصنلاودو وم ن.امىنعملاومالسلاوةال ..هلا
 مق مهتوم لبقدب نام ٌدلالاةئىرقهنأ كلذدي وي وهناع اهعفشإلو هحور قهزتن 1ناحواو توع

 - اورطضينأ لبقهب ناهيالاةأجاعم ىلع ضي كا |فدهو عجلا ىن عمقادح ان النونلا

 م  ءاهسلا نملزت اذاهن اىنعملاو مالسلا رةالصلا لضف هيلع ىريعل ناريمضلا لبق و ماع امهعفتب موهيلا
 الو هك-اهيفلاجدلا جرح نيح ءامسلا نملزخي مالسلاوةالصلاهيلعهن أى ور اعيج لالا لهأ هن نمآ
 ْ / ىتح ةنمإلاعقتو مالسالاةلم ىف مو ةد-اوتلملا نوكت :ىت> هب نمؤي الا باتكلا ل هأ نمدح قب

  ضرالا ف ثبلييو تايحلابنايبصلابعلتو منغلا عم بائذلاو رقبلا عمر وذلاو بالم دجال عرب

 0 ثمواعن وك ةيانغلا مونو) هنونقدب و نوم سم اهيلع ىل_كب وفود م ةنس ناعجرأ

 ”ىابفئىأ (اوداهنيذلا ن مملظبف ) لاا رعد ميتا ىف رابعتلا روع دال ل عديت

 0: | مهتصإد) انموحاوداه نيذلا ىلعوهلوق ىف درك ذام ىنعي مط تلا تابيط مهيلعانمرح) مهنملظ

 أ انرلاناك (هنعاوهندقو اون رلامهذخأو) اريثك اًدصوأ اريثكأ اسان (اريثك هللاليبس نع
 "|| سانلالاومأ مهلك أو) مي رحت ىلع ىهنلا ةلالد ىلع ل_لدهيفو انيلعمر# وهاك مهياعامر<

 |[ باتنم نود (اهلأ باذعمهنمني رفاك-الاند_ةعأو) ةمرحلاهوجولارئاسو ةوشرلاب (لطابلاب

1 
0 



 قازوجب دهلوق) ةرشألا الا نوكتالىلاعنهثي روايندلا ف دهنوكزأ وا ُث , زرلاقيطيالىذلا نيس ربا يلا 1 5

 مهلعانمرح لظب و طامهلتق او هرفكومهقاثيم مهضفقنامف مالكلا نوكيىتح لظبو لاة.ءنار هال ناك )كل ن 5ناكول ا 1

 لب م واق ىلع هللا عبط مهقاثيم مهضقث امفرب دقتلان وكسف 00 طوقوةاص نم نوكيفهلوق) قيساملدب مظبفلاقي ناالا ا

)١ 7 

 مهياعارهاظاطلست (انيبماناطاس ىسومانت آو كلذ نع وفعف ) دعي مهتأتم ذاةاروتلا ىلعاهلج

 الفمهضقت :وهىذلار ورجلا ىلع فوطءموهىذلا فاغاشب واقمط هوقتاقتاعم نهرب دقتلا اذه ىلع للا ع بطنال مه رفكب اهماع عبط

 ىكاعتهلوق) حيف ريغوهو رالا فرو رجلا قاعتباملامعا مزلالاو مهنن ا لدعلا 7

 نا كل (اهنا عبطلب

 نوك نيب قرفلااملوقت
 ' وهاك ةنكالايف بولقلا

 للط نيح ىسموم ناسا ىلعدارين أل محبو مالسلاوةالصلاهياعدواد ناسا ىلع (تبسلاف | اهنوكنإب و ىناثلاريسفتلا

 مالسلاوةالصلاهيلعدواد نمز ىفهبخسملاو هيفءادتعالا ناك نكتلو تبسلاع رش هناف مهيلعلبجلا 5

 ةكرح ءافخا.نولاق أرقو لادلا ىفءاتلاتغدأف اودتعتالءإدأ ن ىلع اوّدعنال عفان نعش ردأرةو ||
 انعم سمطوقوهو كل ذ ىلع (اظيلغاقاثيم مهتمانذخأو) ناكسالابهنعصلاولادلا دي دشتو نيعاا |[

 ديك ٌأتللديزمامو مهضقنبانلعفام,حاناعففاوضق:و اوفلافنىأ (مهقاثيممهضقتامف) انعطأو

 ضقنااببس مي رحتلا نوكيف تابيط مهيلءانم رح قاعتت نأزو< وفوذه4لا لعفلابةقلعتمءابلاو

 انب واق مطول درهنال نونمْؤيال ل ئماهيلعةللا عبطلب هلوقهيلعل دا ب الإ ظبفهلوقىلاهيلع فطعامو || '

 (ةللاتإي "ب مهرفكو) هراجف لمعيالف رورجما ىلع فوطعملامطوقو ةاصنم نوكيففلغ ||
 ىوأ مولعلل ةيعوأ (فلغانب واقمطوقو قحريغب ءايبنالامهلتقو) ماك ءاجامي :و أن آرقلاب

 اهعنمواط ذة وأ معلا نعي 0 (مه رفكباهماع هللاعيطلب) هيلاانوعدت امت 3 0

 عوج فطعي نازوحيو مالا_س نب هللا دبعك مهنم (اليلقالا نوندمؤي الف) ظءاوملا ىف رك ذتلاوتايآلا ف ريدتلل قيفوتلا 1

 ىنءلانوكيف(لا اذه || ىلع َفوطعموهو مالسلاوةالصلا هيلع ىسيعإ (مهرفكب و) هناصقنل هبةربعال ذاالياقاناعاوأ |[.

 قامس | ضقن نإب مهعمحبف ىلع هيلع فطءاموا ده عومي فظعي نآز وجي و مهضقن امفهلوق ىلعوأ عبطلا بابسأ نمهنال مهرفكب ّ

 مهلتقوهللات اي اب رفكلاوأ| مث ىسيعب مث ىسوعاورفك مهئاف مهرفكر ركشباناذيا رفكسل اارك ذرب رك نوكيو هإ-بقامع وجت 1
 انلتقانا ىط مطوقو) انزلا ىلا اهتبسن ىنعي م وقو) مالسااوةالصاا مهياعدامحم 2

 ّ 1 رنا هريظنو ءازهتسا هولاقمهنأ لمتح و همز ىأ (ةللالوسر ميسم نباىسيعحسيسملا (|

 اناق ىناثلا ىلا لوالا نع

 اهيلععبطلا لب كلذك
 وه ىذلا مهلعفبس
 هلوق) لمأتف رفكلا

 مطوقو ق>رب_غب ءاسنالا

 نإب ,هعجو فاغان ول

 تمو ىسعب رفكلا ناكم نارك ذالاعظووأ دع ىلاعتوهناحبسةللا ن ءافانئتسانو<نأدنونجن كيلا لسرأ ىذلا

 حيسملا انلتقانا مطوقو ب ىع اعدف همأوهوبسدوهملان ماطهزْن 1 ىور ( مههبش نك )و هوبلصاموهواتقامو) حييبقلامهرك ذ |[

 ىهتلاةلالد لع ليلدهنفو _ ءامسسلا ىل هعفرب هناب ىلاعت هلل هربخاف هلتق عدونا تيسنج اف ري راسو ةدرخ ىلا يلع ا[

 كلاعتهنلا نال ا "هللا قاف مهنملجر ماقف ةسنجلا لخدب و باصي ولتقيف ىهبش هرعت ١! نأ ىضرب أ هءاخصال لاقف 3
 اديقمإب رلا را بلدو ذخأف ههيش هيلع للا قلأف هيلعلديل جرخل هقفاني الجر ناك ليقو بلضو لتقفههبش هيلع ّ

 اببس هثعامونم م ا نظج رخامف ههيش هيلعةللا لاو هدف هيفوهناك ارب ىدووملاسوناطيط لخد ليقول تقو || 1

 كن يفتابيطلا م رحل هناحبسةللا مهمذامأو ةومنلانامز ىف دءيتسالىتاا قراوخلا ن مكلذلاثمأو باصوذخًافىسع 0

 نسحلارك ذال اعضووأ اهلوق) رك ذاملاببس نوكي ن اححاصي مل ةمرخلا ىلع الاد ىنهنلاع نكيملواو رك ذا ببسهنع ىلا نا ىلع .

 وهوهلوق) جدلابجوبامب هرك ذومذلا بجوب ا متهورك ذامىلاعتهلنارك ل ذب لؤهنع هناشهزنتاع ىسعاوفصو ذيل لاا 5 ا

 امفهلوق ىلع فطعلا نيب و هيلع فامعلا نيب ىوس فاشكتلاو مهرفك ىلع هطعلا حجر هناةراتتعلاهذهرهاظ (مهرفكب ىلعف ةوطعم ٠
 اع نيامر ظناف مهرفكب و لاعتهلوقوهو هيلءام ىلع فطعي ناز وجو مهقاثيم مهضق ام امف ىلع فطعي نا هجولا لاق هنال مهضقن' 33

 بفنصملا ارفاشكلا ٠
 د 2

0 
00 

 ء
 هوك مرا



 و كأنك رطل امل عرفاشذاز جالوت ال زب لكنا رار نارك اظفللا ءازجأ 0

 .ىشلالاصتا ىلع مكتتردق مدل لب كتر دةفءشلوفعلا ىلوأ مت أىأ (كلذب ىوأ متتاف هلوق) ل ًاتةىنعم هيدصقيملو لدتا(
 ا :( لتقلاو عطقلا ل بر ضلا ىلع ارمعم هنم مقتنملا ريصي نال ّمتح ريغل ءلا نم مةنت | فعل مولاضيأو وىلاعا هلل امعاوه ذا ة ةقدقح

 0 اوقرغينان ودب ريو ىلاعت

 قب رفتلارسف هنا ىفانتلا

 نم ثري نأب هلسروهللا ناب

 اذ_هووإسرب رفكو هلناي

 عيمج رفكلا ىلع لاد

 ضعبب نمؤن هلوؤو لسرلا

 ف مج رص شضعبب رفك-نو

 رفكلاو اهضعبب ناآمالا

 نا باوحلاورن [ضعبب
 هللا نيب ىإ رفالان الاقي

 قييرفتاب نكع هل-سرو

 هلسر نمدحأ لكو هللا ناب

 هلي قير فتاب نوك ناو

 .مزاّتسم هنأفمهضعب نيبو
 كا رذكلا

 نيبوةللا نيب قي رسفتلا

 هلوق نوكيذةزيحو لسزلا
 نءؤننواوقي و ىلاعت
 ضعبب رفكنو ضعبب
 ةمدقتملا ةامحتلل اريسسفت'

 هلوقنالوقناذكهو هيلع

 اوةرفي,نانودب رب و ىلاعت

 نيذلا نا ىلاعت هلوقل ناي

 نافيلشرو هللإن و رك

 7 ةاكلاككاذضعبب رفاكل'ف نصل لاقاذلو هر و ناب رفكلاوه قي رفتلا

 7 كاوا ناك ملاملو ريغالنو رفاكمهنا هموهفم ذا قتشملا في رعتو لصفلا ريمض نمداف ب اذه(1-ار فكس !ىفنولماكسلا مه هلوق)

 هوق) هيلا مجريلف هيف قدا قيقحتو مالكا !ذه فرب زن قيسدو (دح أ ىلع نيب لدا اوهلوق) لائكلادا ارلانارعكا ذك

 ' ءازجلاو طرشلانيب طب رالن ا ىنخيال (اردقم طرشباوجهلوق) ةبيغلا ىلا ماكتتلا تم تافنلالا لع ىأ (باطخلا نب وان ىلع

 " مهنهبدكب سيل اذهو ريدقتإ!لاقي ناىلوالاورخاع نر اتم ًادقف ىنمرك نا كلوق ل ثموهلب نب روكذملا

 | اقدام 0 اذإ 0 ةيييسلا ءافنوكيدق ىضرلا لاقي طعما ءامخا وكت كان |ىبدوم 00

 (0؟53)

 | نا) قالخالا مراكم ىلعالجرامتنالا فدك صخرام لعل وعلا نع واكمل وشو كاذياقرأ مناف |

 | ةلسرباورفكو هللاب اونمؤينإب (هلسرو هللانيب اوقرفينأ نوديرب و هلسرو للابن ورفكنيذلا

 1 ا نودبرب وز مهضعم ر رفكذو ءايدنالا ضعدب ع نموت (ضعبب رفكنو ضععبد ن نمؤننولوهي د

١ 
 ا

َ 
ْ 
|| 
|] 
 ا

 واولاب ا ا ا نارا قاطو لوقتناإ

 2 نافذ فاتحال حلا ذاةطساوالو رفكتااونامالا نيب اطسواقي رط (اليبس كلذ نيباوذختب نأ

 0 . زفاكلاذ الاجاو ا اليصفتهنعا اوغلب امفمهقي دصتو هل سرب نانعالابالا متيال ىلاعآ وهناح ب سةللاب نامالا

 ٍ .مهكنئلوأ ) لالضلاالا قاد عب اذا ف ىلاعتهللالاق ام لالضلا ف لكلاب رذاكلاك كلذ ضعبب

 : اساس دك ٌؤمردصم (اق>) 0 ةكلاىف نولماكلام 0 (نورفاكلا

 اباذع نب رفاكلل اندتع 9 اققح ذمة ىأ اقحارفك اورذك نبذلام ه ىنعع نب رقاك- ار دا

 ]| ىلعنيب ل دامعاو مهولب اةمرمهدادضأ (مهنمدحأ نيباو ةرغرملو لل تا نانا انيهم

 ” (هروجأ أ,ممتؤنفوس كئاوأ) ىلا مي كود يح قم مودعل اد دءتمى تق . وهودحأ

 د ءص:-ًارقو رأت ناوةلاحمال نئاك هن أىلعةلال دلاو دعولاديك ًاتلفوب» ريدصتو مطةدوءوملا

 ا .(امحر) مين طرفال( ار وفغهللاناكو) باطخلا نب وات ىلع ءايلاببومت عي نعنولاق و مصاع

 ا اد ا ارابح آف تل زن (ءامالا ن..اباتسكم موياع لزنتن أ ب اتكسل لهأ كائسي) هتان ح فعضتب مهياع

 ظ . طختاررجإلا: ةك ليقو مالسل!هيلعىسومهب ىف 65 ةلجءامسلا نمباتكب اننافاقداص تنك نااولاق

 || هللالوسركنإب اننايعابانيلا امادكوأ لزم نيح هنياعن اباتكوأ ةار وتلا تناك < حاول ىلع ىوامس

 : اولآسدعف كتمهولأسامتربكتسا ناىأ رد 2٠ طرشباو+ (كلذنمربك أى موماول اسد ف )

 0 اوناك مهنال مهيلادنسأ مهتاب آن مناك ن او لاؤسلا| ذه هئم ربك امالسلا هيلع دوم

 مهتالاهج لواب سد' كياعهو>رتق امنأو 0 ارمهقر :رعنا ىنعملاو مهم دط ني نات مهب هذع

 0 مدعو هلنينياعمنب رهاحوأةرهج هرئهانرأى أ انامع (ةرهج هتلاانرأ اولاقف ) مهتالايخو

 || ماؤم م مهماظ ببسإ (مهماظإ) مهتكلهاذ ءامسلا لبق ن م تءاج ران (ةقءاصلا

 | نملجلا اوذختامث ) افلدمةبؤ ةرلا عادت ىضتقيال كلذو اوماعاوناكىت:!لاملا كالت ىف لمح سبام

 أ نوعا تازدملاتانيبلاو مهلئاوأاضيأ هفرتقا ىتلا ةيناثلاةيانحلاهذه (تانيبلا مهتءاجام كي

 اح

 0 اهلج



 كاذب اقع متيلعلا طاب ارئاج الاس ىلا ارا ىب لع رصتتع انا 9-5 ناب نال ةرق) مه
 نك اماو هلوق)ةئنطاس ]اهل صخشلا نع ةرابعز وك نأو ةلا نعةرابع ناطلسلانوكنأن ك«هنأ مالكلالودحمونال

 0 ل 56 ردتلاو 0 هر ملا 1 نارا 0 5 1

 رد >- رظن 0 0 0 ا 00 ك_كلاف 0 ا

 انامعادب نمؤيفةلماك ةفرعمهفرعي م هرك-شف ) ؟ه) ةيقيقحريغ ةفرعم عنلاالوأ فرعي رك اشلا نا هداسمناباوجلاو ٠

 5 1 بس دامك ١) : - ا 0 سم سس سس سس سستم سس سس سس سمس سس
 0000 واقافنلا بعل لد مهتالاومناف ةئيةج (انييماناطاس مكياعتل انا نال هرثآ)

 رعقىفىتلاةقبطااوهو ( رانلا نملفسالا كردلا ف نيققانلا نا) هباقعكيلع طلسي اناطاس ٠ ا

 اعاد مالسالابء ازهتسار فكنا ىلا اومض ذاة :رفكلا ث د 0 أمال كالذك ناك اع او هج

 ربتعملا ناميالا نامالإب

 فاصتاداقتعاوه ىذلا

 ةيلاكلاهتافصب ممسنملا 9 0
 0 لاق نأ : 0 7 ل امعزو ىل دو ماص ناو قفانموهقهيف ع نك نءثالئمالسلاو ةالصلاهيلعهلوقام ًاونيملسملل

 : 7 0 2 تمسك أو ظلغتلاو هسشكأ ]تاب ءرذ هوحنو ناخ نما اذاو فلخأ دعواذاو ب ذك ثدحاذا نم
 روهظ لب ةالأ هروهظركشلا 7 3 0 .ل 3

 اا راعالا نان نارا || عر ءارلادوكس نو.فوكتلا ًارقو شن قوذاهت ار هل
 لاعفإبالا رهظيال فخ ىلف -مجرخ 00 اك ناو) ا 0 اتي رجستلاو طا 3 1
 ميظعت ىلعقلادلا ح راوحلا قافنلا لاح ىف مطاوح او مهرارسا نم امي (او-اصأو) قاتلا (اونان نيذلاالا) : 1

 1 ةلاوحو لاعتا ممل ههجوالا ممتعاطإ نودي ر 6 مهيداوصاخ 89 هنيدب اوكسيد ةباوخو (ةنباومامتع اا 1

 (ابوةفاضالجر ناهلوق) نينمؤلاهللاتْويفوسو) نب رادلاف مهدادع نمو (نينمؤملا عم كئلواآف) ىلاعتو هناحمس 1

 ةفايض لجرلات فض 0 عفديوأ اظيغ هن ىئشنبأأ ( متنماو مر كشنا مبا دعب هللا لعفيام) هيف منوم اسيف (امظعارجأ ا

 هلوق)افيض هيلع تلزئاذا. || "نال هرفككر صملابقاعي امناو رضلاو عفنلا نع ىلاعتملا ىنغلا وهو اعفن هب باجتسي هأ ار رضعب |
 دل ر(تازنف نمصلخت «نع سفن قنوركشلا اونامالابهلازأ اذاف ض رم ىلا ى دوب! جا لص ءو 1 هيلعهرارمدا 5 :

 ةمالعلاهركداذ 5 ركشي || فرعي ىتحرظنلا نعم مث امهيماركش ركشيف الوأةمعنلا كردي رظاناانال ركشلامدق_ءاوهتعبت |[

 ”ىرةوهوق)ىروباسنلا كركش ق< (املع) ليز حلا ىطعيو ريسيلا لبقت ابيثم (ارك اشهنلا ناكو) هب نمؤيف ميلا

 لعافلل ءانبلا ىلع لظ نم رظنتلاو ماظلا ىلعءاع دلالظ نم ءرهجالا ( ِش مالا ل وغلا نم وليها هناك متاعاو

 0 ءانلا نع ظن م *ىرقو تلزنفهياعبتوءف مهاكتشافهومعطي ملفاموق فاضالج 1 رقم

 م-ظنم نو نأ زوج مالك (اعيمس هتلاناكو) هلا بالامل ءفيولاظلا نكس اوىأ اعطةنمءانئتسالا ن وكيف لعافلل
4 

 3 ال 1 6 5 :

 - - ليغف اعوف م 0 ( ارس واعفو (هونتوأ) ارب وةعاط (ازيخاودبتنا ) ملاظلاب. (املع) مولظملا_

 الالوقلا نم ءوسلاب رولا 20 د 4 2 . 1 7 - 1 9 85 | ١

 ا ل و دئارت دودوسقااوحوهتيا عيدة ل
 6 , || ماقحالا ىلعهنرد فلك عمةاصعلا نعوفعلا رثكيىأ (اريدق اًوذعناكهللاناف) هلوق هيلع

 ارملاو 0 زاب 000 ا 3 2 6

 قئااماهال ا لماما دا 1 راض 5 تر 3 0 كملاريغ ةلزنخ هتملدملا لمس 0 :
 ءوسلاب رهتلا هللا بحال ىنعملاام هاذك_ةورمعالا فءاجامىىهع ورمعالادب زىقءاحامن واوقيف تابئالا هوتلةظمهنوكللو هس

 امعاانلق طلغلدب نوكيف ر هاظوهو العاف نوكيال ذئءذ.حالادعبام ليق نأف هنع ةيضقلا هذه ىف قيقحت ةداب زل هللارك ذو ماظلاالا

 1 نعازاحهللا ظفل نوكيفلقناف ورعالادح ىف ءاحام ىنعملا نكن لو ماعلا عقوم ف ص دخلا انهن كرولا طاغلدب نوكي ٠

 ا 0 الكم ما 4 5 نو رغ نم هعق 0 وهيفدح - ابحر الوو هوم 0 3 وك لبد ليبسالو ١



 فيض رمد (ءانبلا ىلع متنلإبو :رفوهلوق) ىر واسبنأاالوفاخكلاىف ادوجوماذه
 0 هوق) ردقملا نونوكتربخ هناببوصنمهنا لاقي نأ ىوالاف كلذ كس د مهلثم نكل عمد سيواس روج ناوااليألم

 ايندلا ىفوأةرآلا ف ىأ(ايندلا

 وهو هلوق) هيلع هل جي
 مدعليقناف (آافيعذ

 داديرالا درحمب ةنوذبلا

 للا ىلع ر فاكلل لا تبشر
 هل سيلذ ا عوذممانلةرك ذامف

 لاح ىف لما حاكن عنعينا

 وهافا عنملا لب دادنرالا

 اذاليقناو عرشلا نم

 نيح ىلا ةيجوزلاتيقب
 ىلا عنمي و ءطولإف قوتي
 مالسالا ىلا جوزلادوع

 عيدا للا
 انلق مالسالا ىلا فرصتلا
 نيعمدمأةيجوزلا ةروصىف
 ءاضقناوهو هراظتنا نكع.

 ءارشةروص فاماوةدعلا

 دمأ نكي لف مسلما درعلا

 فرصتلا عنهو فقوي

 ةيسورل اًضيأو هلوضم لإ

 فالخر فكل البقتلصاح
 نيح ىفهناف عيبملا كلك

 مهولاخيلهلوق ) رفكلا

 ليخيف ىأ (نينمؤم|
 ىأ نينمؤملا نوقفانملا

 نينمؤملا لايخ ف نوءقون.

 اذ_ه ىلعفنونمؤم مهنا

 ليعفتلا ىنعع نؤاري ناك
 باقل نوكينأ لمتحيو

 هيساتاساو لا نإ
 تنصل اءلضفام لعاش 8
 هايل سانلاةءارا را نيقفادلام طامعأ نا رابق سان َُ ارب ىنعمل 0 كلو

 0 0 دكا اوف) سا كاد زخات يخل( يتادبش -لاالااهبذ 90 لاوحالا

 ' 5-5 ”رفكلا لصأ مهيفدجواذا تمن مي كح مه .رهاظيلار افن نف نون ونمؤمرهاظلا فو نورفاكن طابلاو ةقيقلا ىفمهنال (نا الو

 حا ةاكلا ءارسث داسف ىلعانب اأدب ستاوهلوق) 0010

 متيضر نار فكتلاوأ مهيلعراكنالا او مهنع ضارعالا ىبعزو رداق كن المثالاف (مهلثم ءاذاكن ذا)

 نانا ) هيلع لدي و نيةفان ماوثاكر اب>الا نم نآرقلاىف نيذئاخخان ودعا نذلانالوأ كلذب

 مهعم دوعقملاو نيدعاقلا ىنعي (اعيج ماهجفف نب رفاكلاو نيقفانملا عماج
 يع وقول ةاغلماذاو

 ةاضالاب ءانغتساللوأ ردصملاكهنال مهلثمدارفاو لعفلااهدعب رك ذيول كلذلو ربيخاو مسالا نيب

 . نوصب ري نيذلا) ن وقطنت نأ أم لثمىلاعتهلوةكىنبمىلا هتفاضالءانبلا ىلع حتفلاب#ى رق عجلا

 ا مذوأنب رفاك-او نيقفانإل ةفصوأ ن وذ: ندذلا نملدب وهرب سمأ 5 وقو نور ظن 0

 نب رهاظم (مسمن كت 1 اولاقدنلا ٠ نمحستف م اناكناف) هريخ اذدتيمؤ أ بوصن مدا عوفر

 ملأ اال لاحس اهئاف برحلا نم (بيصن نإ رفاكلل ناكتاو) متمنغاهف انلاومهساف -

 3 ا اوحتسالاو يلع انيقباف ملتق نم نكسمتو كبلقتلأ ةرفكلا اولاق ىأ (مكيلع ١ ذوحشس

 1 نمكعنكو) نصالا ىلع تءاخ ةذاحتسا ذرحتسإ ذاحتسا لاقي نأ سايقلا ناكو ءاليتسالا

 0 مكصأ مف انوكرشاف مهترهاظم ف انناونو م6 واقد تفعضام لييختب مهاناذخ ناب (نينمؤملا

 1 | ىويند سعأ ىلع روصقم هئأف مهلظح ةسائاسصن نب رفاكدلار ذظو دن رفظ ىمس اءاو

  ذئذيح (اليبس نيمؤملا لعن رفاكللّللا لعج نأو ةمايقلاو وبا 39 ذيب كح ةئلاف) لاوزلا عي رس

 _لودح ىلع ةيفنحاو !لا رفاكلاءارشداسف ىلع انباحصأ هب جمتحاوةحلا ليبسلايدارملاواين دلا فوأ
 م --( ةدعلا ىضملبق نام الا ىلاداعاذا نوكين أ ىنايالهنال فيعضوهو دادنرالا سفنب ةنوندبلا

3 
3 

 - يزعل ينقع نو اا

 1 . ىلا اوماق اذاو) ةرقمااةروس لوأهدف مالكا قدس (مهعداخ وهو هللا نوعداح نيقفانملا

 ]| نالسك اعجامعو حتفلاب ىلاسك ؛ئرقو لعفلا ىلع هركسملاك نيلقاثتم (ىلاسك اوماق ةالصلا

 3 ٌقارملاناف ةلباقللوأ عار مك لمتلا ى :هعةلءافمد آ ارملاو نينمؤم مهولاخيل (سانلان ؤاربإ)

 | لعفيال ىتارملاذا (الياقالا هللا نورك ذبالو) هناسددتسا هب رب وهوولم# هسيئارب نم ىزت

 || ليقو بلقلاب ركذلا ىلا ةفاضالاب ليلق ناسالاب ههرك ذنالوأ هلاو> ألق أ وشو هيئارب نم ةرمضحالا

 ]| نيبنييذبدم) دقو دكا امرا ذيالمهناف اهبفرك ذلاليقو ةالصلارك ذلابدارملا
 || واو وأ نيب ذبذم نب رك اذ ريغ مهتؤارب ىأ نورك ذيالد هلوقك نؤاريواو نم لاح (كلذ

 "| لعج ىهو ةبذبذلا نم رفكلاونامالانيب نيددرم ىنعملاو مذلا لع بوصنموأ نورك ذب

 3 وأم هتيدوأ مم واق نوبذي ذي ىنس .علاذلارمسك ”ىرقو: درطلا ىنمعمي ب ذلاهلصأو اب ر طم" عئشلا

 | ةبدىف ةرات اوذ_خأ ىنععةمجتملا ريغلالادلابىرقو لصاصت ىنع للص مطوقك ن نوذدت

تفإلا لاني وسنمال (ءالؤه ىلاالو ءالؤه ىلاال) ةفئرطلاىهو ةبدىف ةرائو
 ْ 515 ني

 0  (اليبس هاد جت نلف هللالل ضي نمو) ةيلكلابنيقيررفلا دحأوا نب رئاصالوأ نب رفاكلا
 | اونمآ نينلاهيأي) رون نمهلاف اروث هلهثنال_عجبمل نمو ىلاعتهلوق هريظنوباوصلاو قالا ىلا

 | مهاوهيشتتالف مهتديدو نيقفانملاعينمهناف (نينؤملانود نم ءايلوأ نب رفاكلا اوذ_تتتال

0 



 باطما نوكنار دفن ىلع ,.وامهب اونمأ ءاوادلوةونيءاسلل ب اطخلا 0 وك نأ ردفت ىلع اوتيل مي 0

 نممهوترالىنعي (كل ن.ئشب رفكي نمو هلوق) باتكلا ل هأ ىنمؤاباط#لانوكينار دقت ىلعاماع ادام اوننآهلوقو نيقفاثلإ
 انههواولالاقينارهاظااة اهنمدحاوب رفكء اوهديعبلالالضاا لب رك ذامع ومحع رةكلاوهديعيلالالضلان ا ةرابعلاه ده هرهاظ ٠

 لع هنا نم ىنازاتفتلا ةمالعلا لاقاماماو اوديعبلالالذاللبجومةروك ذاار وم“ الا نمدحاو لكب رفكلا نا ىلعةلادلئالدب راسا

 ناكاذإ هناهيفف نئارقلا ىل لد وعتلاو عومجماىلا مجري د قواهنمدحا و لك ىلا مجري دق ةفطاعتملار ومالا مكمحلاو قيقحلا|اهانعب واولا 4 ٠

 00710 لوقي نال يبق نمإدجر ,هاظلا فالخ ناكد>او لك ىلا اعجار ملل ١

 0 0 لاو ىسوم و كلبا 0 واننا لو سرب اولادي ١ رمالسنبانأكورذا 5 ْ

 ا ا مننا اك 35 ولقب هباونماوأ هيلعاومو دوكلذب نامالا ىلعاوتبثأ

 مفانأر قو سنملائاثلاو نآرقلال والا باتكلاو نامياالكضعبلا,ناممالا ناف لصرلاوبتكلا ]ا

 .كوةزمطاو نوناامغب نوقابلاوىازلاوةزمطاو نونلا حتمي لزنىذلاولزنئذلانويففوكتااو 1

 هيدا رصنلابانلاو عررفكرا مررت ناز يآلا ندرس (نيتهان بألا ت لعدديةوف) نيل ١
 ىونلادييقتلهلوةب قاعتم( )اح نم زاك اذاامبهلوق )نينمؤملاةزعىلا.ةبسنلاب اهبدتعع تسي رافكلاةزعنالاقفرافكلل وكت لب ن/ روك ذا ا ريغلةبلغلا ىأ ةرءلانوكتدق هناودولاؤس عفد (مهيل|ةفاضالاب مهريغةزعبدب ؤيالوهلوق) دوصقملانمانركذام ٠ لفعب نكي لولذا نيقفانملا ىفةبآلا نا ىلع دي اذهو مهيازجباحي رصت هبالا نيقفانملارسشب ن وكنا سانيف مرا مظعافي وختتلاو

 دوهملا بع (اونمآنيذلانا) هقب رطىلادوءيداكي الث يحن دصقملا نع (اديءب الالذ لض دقف)

 مهيلاهدوع دعب (اونمآمث) لجتلا اودبع نيح (اورفكمن) مالسلاو ةالصلا هياع ىسوكب اونمآ
 سو هيلع هللاىلص دمحمب (ارفك اودادزام) مالسلاو ةالصلا هياعىسبعب (او رفكم) |

 م طرقغيل هللا نكمل ) ىغلاىفادامت اودادزاو رفكلا| ىلع اوُوض] 9 * داديرالا مونم رركسن اموقوأ

 ترص مهمواق ناف نامي الا ىلعاوتبش ورفكدا٠ ضاوي ون ناو السا دايس مهيدلالو

 نا و مطرفغيإو مهنملبقيمل ناعالااوداخ و مهن ال قا نع تيم مه رئاصإ ورفكلاب

 ابادع مطنإب نيقفانخارششب) مظرفغيلا دب ىم هللا ٠ ناكل لثمماللا 2 تردعكللا لاثعا

 مث ىرتأ دعب ةصص رسلاىف اورفل و رهاظلاف اونمآدقمدو نيقفاثملا ف ةمآلا نأ ىلعلدب (ىلأ

 نيذلا) مهم رذنأ ناكمرشب عضو وني:مؤملا ىلع ص الا داسؤاو قافنلا ىلعرارسهالاماودادزا

 نيذلادب رأ ىنعع مذلا ىلع عفرلاوأ بدلا لح ىف .(نينم لانو: نمءايلوأ نب رفاك !نوذدذتي
 ززءتيال (اعيج قرعلا ناف) مهئالاوع نوززعتيأ ( ةزءاامهد:ع نوغتييأ) نيذلامهوأ ||

 مهريغةز ع هب ؤيالو نينمؤللو هلوسرلو ةزعلاهللو لاقف ايلول: :زعلا ب ةكدقو هللأو : 0

 ىلع ل زن نوقا.لا 1 ارقولزن مصاءأر قو نر ةلا ىبعي (تاقلا سل ءلزن دقو) مهياا ةفاضالاب

 متعمس اذا هنأىنملاو ةففخم ا ع (هللاتاإيآ مح ءمس اذا نأ) هلعاف ماقم متاقلاو لوعفلل ءانيلا

 الف) : هلوقفف ةسلاجلا نعىؤنلا دييقتلامهم ءىج كل نءنالاح (اهأز زممسي و اهب رفك)

 انزاه هسلاك نم ناك اذاامعع طرشأ ثا ءازسوهىذلا (هريغ ثددحىف اوضو2 ىتح مهعماودعقت

 نوذوخ نيذلاتيًاراذاو هلوق نمةكع مويا ءلزن كراك ذنا ذهو ةباغااودي ور ووج ص ريغا دئاعم

 اه هتسي و اهب رفك,هلوقب مهملع لولدملا ةرفكسلل مهعمىف ريمضااو ةنآلا مهنع ضرعأف انتاي[ىف

 رو و رودي زىفءاج لئاقلا
 مه د قالا نآدصقيو

 داكحإال ثرحب هلوفز
 ال اذه (مهقي رطىلا دوع

 ىبآلا ناك اذاالا حصي

 ضع نال صوصخ عج
 نو رفك نذلا نيكرشم ا

 ةيثنكو هتك ال_مو هللاب

 مسي دقرخآلامويلاوهلسرو

 ةحاحالهنارهاظلا او مهضعل

 نمدارملا لب ةغلابملاهذهىلا

 دوعلارسعيامديعبلا لالخ |

 هلوق ) قي رانلاءاوسىلا هنم

 اوب وت نامهمدعبتسي
 بسانيالاذه(رفك-ل| نع

 ىلاعت هلو ةلاريسفت نوكين

 .الو مطرفغيل هللا نكي
  هلوقوهو هرك ذىذلاوإيلد

 تب ع مج ولق ناف

 تيمع ,هرئاصب و رفكلاب

 بسانملاف' ذه ىلعوق حلا نع

 ناةداعمهنمليحتس نا

 هدب ٌورورفكلانعاوب ودب
 نا نمهلوقىف ءىجييسام
 نيقفانملارمشب ىاعتهلوق
 ىفةبآلا نا ىلعلدب ةبآلا

 لل ةاءاقبأر هاظلاف ةبآلاب رفاكل ءوءزاطا ةسلاج نع ىبملاهنم موه لب ةبآلا ن موهفمريغديبقعاا| ذه ( وج ص ريغ هلوق) ٠

 سلو مالسالا و نج يم نكس نكي هيمو هب ةيالاانتاب ىف نودوح نيذل تنإ لاذ ل هقالطإ يلع .فدلعملا قبأك هرج



 ائم مهفيانلف]اانيصو دقلو ىلاعث هلوق وهو هل هرب رقث روظيالفرخألا ضءا اماو رهاظ ضرالا امو تازمسلا لأن
 غال قلل نا عديجل قاز رااود ناك اماف هاوقتوةإ اعر تجول اقاز ررزخ 1 نك ذاهريغال قازرلاهنا ىلاعتهبىوقتلا

 وفياعم قويندلاو ىورحألا مالا ةدابعلابناطاذا هنإ همالك م ممهشي (امهيلطيلف هلوق) قزرلاف هياعدامعالاىفايفاك

 هللا هجو ريغ ةدابعلا ف كرشأ اذامالسالا ة<مامالالاقف ءاساعلا نيب فالتخا هيفو ةمينغلاو باول دهاجب دهاجملاك

 ادم ارق «يفامفرجأال هنامالسلا دبع نب لاقو الفالاو اباثم ناكبلغأهتلاهجو ناك ن اف ث.ءابلاةباغى اراب ةعالاف

 هللاىل_دىنلاناك ةرب رهوبألاق هذه ىلءةلادثي داحألاو تايالاوافلتخاوأ نادصقلا ىواست ءاوسدوجولا نم هجوب

 ةلاتاماك- م لجو زعهللانا ةدامعىو روهلت امتع نم (1؟؟) كل وأدل + عىف كرش نللوشي

 01 ءاينغالا فلا نأ
 ؟اموق دجول و (نبرخ ”ةابتأيو) باوجلا هيلعلد فودح أش يلوعفمو مكشفي ( سانلا دامع ىلع نم كرشلا

 (اربدق) داجبالاو مادعالا نم ( كلذ ىبعهللاناكو) سنالاناكم نب رخك اقلخوأ أك 3
 تعءذو ىرنغ ىم كرشاف

 خوه ليقود سمأ فلان وهب رفكن 1 دب دهتو هنر دةوةانغلزب رقئاضيأ |ذهودا م هز ركيالةردقلا-
 ا 3 اذهىفو كل ىبيصل

 لدرتس اولوش ناو ىلاعت هل وق ىنعم هائعمو برعل نم سو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىداع ن 1 لحب 00

 موقمونالاقو ناماسر هظ ىلعه دب لسو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر برم تاز اهنا ىورادكربغ ذاىاشلارب رقتلاوهراتخلا

 هرهلاق ( ةرخآل اوايندلا باوث هللا دنعف) ةمينغلال د هاج د هاجاك (ايندلاباوندب ريناكن مل 1

 م فرشالالطياوأ ةنس>ةرآلا فو ةنس>ايندلا فانت آ انب ر لوقد نك امهباطءلفامهسخأ

 اادنعفوأ عيش الكه بنج ىف ىهام ةرشآلا ىفهلوةمينغل اهٌءط2 ل ىلاعتو هناحس هللاصلاخ دهاج نم ناف

 ناك كو ةبآلا هئوح ىف هلد زئةرخآلا ثرحدي ربناكنمىلاهتهلوقكهدن ربامالكى طعيف نب رادلاب اوت
 راماوقاونوك اونمآ نيذلااه 03 هدصق بس الكى زاجيف ضارغالابافراغ (اريصباعيمسةللا

 .؟تاداهش نوميقت قلاب (هللءادهش) ) هتماقاىف نيدهت# لدءلاىلع نيبظاوم ( طسقلاب

 ١ :: أ ىلعةداهشلا تناكولو (مكسفنأ ىلعواو) لاو أن اثربخ وهو ى اعتو هناحب سهلا

 | 2 00 رقالاو نيدلاولا وأ) هريغ ىلعوأ ميلف ناا ءاو قتلا ناب ”داهشلانالاببلع

 ءاماعلا نيب هيف فالتخاال

 (!ضارغالاب افراعهلوق)
 باون ىنعملاةيناىلوألا
 نوكنانم معأايندلا

 لعشدب 1 هتاعدبهب دارأ

 ذئايحو باوثلا كلذ ىلطل

 انيس ا
 أريصن اريصن ىنعمو تاوعدلإل

 2 | هذم || 4 هده 0 ع

 وريد أو منع 36 |و اهلل خرا هه اف اوروع اواةداهش هم نع ءلتعالف : 0 للا اول

 3 ' ( 3 ىلع مد زخيف موبلاطم
 0 سا 0 0 ا ا اعلا ن ك:/ولفامط 0

 5 م.بلاطمو مهضارغأ تبيح

 الفوهو باوجلا ةلعوشو
 الاوهيلاالهلوق) طااوعبتت

 ريمضلا ناكولئأ (دحول

 ودور وكذملا ىلا اعجاز

 اعوورع 0 رك 00 ريشكنءاو ل 0 0 0 (اوولت

 صاعنءاو ةزجأرقوةنك اسةيناثلاو ةمومضمىوالان اواو اهدعب وماللا ناكس اافانكلاو

 راع ناكهللان باق ) اهعادأ نع (اوذرعتدأ) اهو دأفةداهشلا ةمافامتيلو ناو ىنءعاولت
 5 | تاه ىنؤلد أ نيقفانلمأ نيماسإل باطخ (اونم :[نبذلااهيأي) هياعوكي زاجيف (اريبخ دحاو عجل نال انإ سا ١اها غمؤلو !ناقفانللوا تاطخ 1 1 ُّك بحلاو ناكل 3 كحوت تح وانس اانحا

 ذا هحواماو ريمصلا ةيليد ةكك 1 قالو نيسنملا دحأ وهو

 نال (هيلعدهشي و هلوق) رخآلا نودامهدحأقاعتم كلا نآمهودارفالاف ناوهف ديح وةلاوهىذلار هاظلا نع لودعلا
 ة5تغص دق ىف ةينثتلا ىنعع لمعتسم عجلاةغيصوهوبولةلا نا 5 مولا ىنثملا ىلا مج ريدقو الصأ دحاولا ىلا ع.جريالع جلا

 ىهتلاةلع اولدعت نا نوك,ن ارب دقتىبع هذهو لد_اا نماللودعلا ن 0 وكيفاولدعت ةلص (طاقحلان ءاولدعتن ال هلوق)
 الو فاششكللابحاصالو حييضوتلا قد فنبصملاجم ذوب مل (اوضرعتوأ او ولن اوىلاعت هلوق) ةرايعلا هذ هى عابتالاوهىذلا

 1 ||[ ا حتست ىاللاههجد ريغ ىلع ةداهشلاءادأ انههىللا نم دارملا نأر ها اظااو ضار_عالاو ىلإ! نيب قرفا!ىر وناسنلا

 0 هجوب الصأ اهع هوفتبال نا ضارعالا نم و هباعزوكست
 اة

 3 و



 ا

 م ةموصخلان ا كرويلا نم هن |ن اب لب لم ضفتلاهيداربنأُر وج الو ةموصخلا |[ 1| :

 ى بيغرتال لوالاوامهسنا# مدعرفتغا كلذلو (حشلا سفنالا ترضحأو) هلوقاذ كو ضارتعا 1

 هيلعةعورطمهلةرضاحاهلعج“سشلا سفنالاراضحا ىنعموةسك املا فرذعلا د يهمل ىناثلاو ةحاصملا أ 5
 اهقحموقي واهكسع ناب حمس ل_جرااالواهقح ىف ريصقت:او اهنعضا ارعالاب مست ةأرملاداكتالف. ظ

 ضارعالاو زوشنلا (اوقتتو) ةرشعااىف (اونسحناوإ اهريغبح وأ اههرك اذا ىنب انامىلع |[

 00 هباماع (اريبخ) ةمودخلاو ناسحالا نم (نولمعتام ناك هللاناف) قحلاص قتنو :: ٠

 .رشا!باوج ةقّيقافوهىذلا اهياعمهابا هتباثاماقممطامعابالاعدن نوكم اقأهيلعك زاحيفهيف | 1

 0 ليم عقبال ن أل دعلا نال (ءاسنلا نيب اول دعتن أ اوعيطةسن ع ناو) ببسملام اقم ببسلاةماقا | .

 علاق 1 اهف ىمسف |ذهلوقي ولدءيفهثاسن ناد د منسقا سو باعد لش هنا لوحو ناككلذلف رذغتم || 18

 (ةقلعملاك اهو رذتف) هلك كرتيال هلرككرديالامناف اهنعبوغرملاىلعر وجلاو عاطتسملا كرتب |

 عمود نانأ سم هلت ناكءرم لسو هيلع هللا ىل_صىنلا نعو ةقاطمالو لعبت اذتسياىتلا

 ندر ومأ نم نودسفت م دك (اوحاصتناذ) لئامهيقشدحأو ةمايقلامول ءاجامها دا! |

 مكدليم نم ىضمام <! فغب ! (امحرار وفغناك هللا ناف) نامزلا نم لبقتسي اهف او ةثكو 1 /

 امهنم (الك هللا نغي) ه«بحاصامهنملكق رافي ناوىأ اقرافتي ناو ”ىرقو (اةرفتيناو) "|
 ارا 0 اعساو هللا /ناكو) هبرادقو هامغ 0 5 0 ةواسونأ ليمزآلوع |[

1 

 باتكتلاو م-هلبق نمو مل دوهبلا ىنعي (عيبفرس بلا اوتوأ نيذلا انيصودقلو) . ||!

 (؟ ؛او) صال_خالان يم الادبك تل ةيآلاقاسمو اوتوابوأ انيصوب ةقلعتم نمو سنحلل أ

 ةيصوت لا ند ل نوكش نأز وجو هللا اوقنإ ناب (مّللا اوقتانأ) نيثلا ىلع فطغ ١ 0 ٍإ

 اناقوىأ لوقلا ةداراىلع (ضرألا امو تاومسلا ىام هللنافاو رفكستناو) لوقلا ىنعمف |[

 5 مي صاعمو عرفك رسم هلك كلما كلام هللا ناف او رفكدت نا محلاو مه ٍ

 نع (اينغ هللا ناكو) هلوقب كلذر رقم هتةءاحلال هتةجرإ ضو امعاو مك اوقتو ةركشا ١ أ

 (ضرألا ىامو تاومسلاى ام هللو) دمح /وأ دج هلاذف (اديج) مهتدابعوقاحلا |[ ْ

 نان اميو هانغ ىلع اهتجاح لدن تاقواخنا ع.يج ناذ اديجاينغ هنوك عقال انا هركذ |[

 ىلا عجار 0 .قكد) اديج هنوك ىلءتالاكك لاو صئاسخلا عاونأ ون اودوجولا نمايلطاا

 (ىولنس) -

 : (ليملا لك اوليعالف) هيف متغاابو كلذ ىرحت ىلع ىأ (متهرحواو) كالمأ الو كلغ امفىفذخاؤتالف | 3

 اهنأ كيهذيأ اًنسلو نأ) كلذارب رقت امهنامو امهتءافكب لك ون هنافهتع_سنمالك تانغيدوق || ا

 5 ذملا امالكلا نم مهفيدب ادري ىتح قز رلا ةعس ىنغلا نم ) اق

 انلقدل ةدد مقبلا م 00 دي نم دا الان لح عنو داوم ليقناف (صالخالاب صمالا ديك ًاتلهلوق) يلقن 1

 دقو( 'رسفم نوك :نازوج وهلوق) صالخ الاب سمالا نمضتن هاف هلل ههجو لسأ نيمانيد نسحأ نمو هلوقف ثا ان قيسدق ١

 اجاتحم ناك ولذا ىلاعتهانغبجوهيلا اجات#تاقواخملا نمدحاو لكناك ال.هنال (هانغىلعاهتجا< لدن هلوق ) هل ثم ىف ثحبلا ام سم

 0 سنار ىلإءنه هؤوَحيص داعي دعب رب نقن عاق ناف كلذلررقمامهنيامو. (هتعس نمزلم هللا نذ[او5 ىلا عجار هوقو نوذلا ل 1

 لع تناف ملغدامجلل نوكيا نكم أ ا!ناتاق كن ”اكفداجلانم معأتن بسن را ةثمدكاو اه لس ناكل ١

 هناف ماتهالادب زل هناي باوجلاوا-اصامهنيباحل يلف الو ل قيرل لف ارش عزانتلاو اري_خحلصلا ناك الياور مالو ذيع

 حلصلاو ىلاعتهلوق ناك انئأ (امهتسنا#م دعرفةغاكلذلو هلوق) هريغال ربك اوه هناتدثأ ممل ررضالنا الؤأ تين :َ

 اههادحانا هنم معو سناجتلا امهبف (99 ( ريتعي ل نيتض تعم نيتمك نيتلج حشلا سفنألا ترضحأو قامشلو ريخ 3

 ىرخألا ىلع ةفوطعمربغ

 امه-هنم لك فواولاللا
 تناكو ل ذا ةيضارت_ءا

 لوالا ىلع ةفوطعمةيناثلا

 كسانتلاو سن اجلا نجوا
 - ةأرماناوىلاعت هلوق )

 (ااز وشن اهلعب نمت فاخ

 عرف حاصلا لوقتناكل

 روك ذملا نكل عازلا

 دارمافهسفنالهفوخةبآلا ىف
 انههر وكذلاحلصلا نم
 هلوق) عازنلا ةفاخم عفر

 ناك اذا(طارذعتموهر
 مك الام ىأارذعتملدعلا

 فاشكلا بحاص هركذ

 ىلص لوسرلال دع فيكف
 كاراناو ملسوهيلعفللا

 الف هريغ نمرذ_عتم هنا

 ناك كلذلو هلوقدب طب رب

 هيلعهللا لص ةتلالوسر
 لاقين انك و لا ل_سو
 هنالدعيفهلوق نم دارملا
 ةنوتبلاو مسقلا ىف لدد

 (ةواس والديه اوق) نط

 ةجو زج و زاللصح ناب

 جوز ةجو زللو ىرخأ
 لك لبس يأ ةواسو ا

 دارملا سيلو رك 1

 عسوت ل اقرفتيإإ وأ هن



 5 5 هاا اتيت وال لاقي نأ باوحلاو ني لاسلا صودا ميا 0

 د قلارتص هنأ مف( نكس اربصواءاوق) لمأتف تارلا كرا ءاننلان ماهريغف ةيلهاملا معزب ثاريملا نع مثالا داهملا نع

 نأ: 0 ع نآلا طب رلا 0000 تبا رمض عقيل الح, بانكلاعيلعوت امهكيتفي هللا لق

 (١؟٠)  لزانلاباتككلا ىف مكيلع ىلتيام

 روكيف ل_صفلل غاسو هتف 0 ىلاعت هللا مسا ىلع فطعباتكسلا ىف ميلع

 هلوق) هللا ظفل ىلع كيلع

 (+لا مويلا كتلكلوقراك
 دوصقملا ىنءملاريغلمتح اذه
 ىلا نو نأ زر كا

 دب زلاسف مولا كلك ©
 ل نآى والاف لاح ىلعىأ

 ثن دلع قدروا ندع

 ةرهفتبذع ةأرمانا

 نعوأ هلوق) اهمسل ىأ

 ىنعلإ ) نمو ىلا

 نع رد_ةيال نأ نكع
 ىف نوبغرت ىنعملانوكيف
 نع ردد 5 نهحاكن

 نهحاكن نعةرفنلا ىنعملاو

 نم لكىلاريشم زك ذامو
 برعلاو هلوق ) نيينعملا

 مهنال(مهنوثر وناوناك ام

 دهشي ن منور وب اوناك
 م ةمينغلا زوحو لاتقلا

 نم نوفعضت ماو ص
 ناودلوق) كلذ كنادلولا
 هجولاف الدب هتاعج

 اهفطع حضي الىأ(ااهمسأ

 ريدقت ىلع ءاسنلا تاتي ىلع

 نييفنم الدب نوكينا
 لد ناك_االدب ناكول نكسلو نيف ن ماضيأالدب ىاتيال اوموقتنان وكنا فطعلا نم مزان. ذا

 9 0 | نعراتجا وو لس قسالوق) رت ل للا 1ا تاار واننا تار زاب دوعتلا نال دوعن كرت مزلو طاغ

  لعفلاو هوحنو هللا مكيصول ىلاعتهلوق نم نآرقلا ىفامىلاو ىلاعتو هناححبس هللا ىلا ادنسم ءاتفالا

 ١ فانئثساوأ هؤاطعو دب ز قانغأ هريظنو نيفلت#ن' رابتعاب نيفاة نيلعاف ىلا بسني د_>اولا

 َ ظوفحلاح والا هبدارملاو هربخباتك لا وأ دتبم مكيلعىلةبام نأ ىلع مسييلعواتملا مظعتلا ضرتعم
 امم : مسقأو يق هن "اك مسقلا ىلع ض فخ وأ ميلعىلتبام - -!نيس وىعمىلعب مش نأز وحن و

 078 ف) ىنعمو اظفل هلالتخال نويفىف رورجلا ىلع هفطعز والو باتكلا ىف ميلعىلتي

 " نهيف نم لديفالاو ناش ىف يلع ىلتيىأ إب قام ىلع لوصوملا فطعنا ىلتةل-ص ا

 0 هزفمويلا كتلك لوقتاك ءاسذلاى اتي بدسإ نويف كيتي هللا ىنعم ىلع مكيتفيل ىوخأ ةلصوأ

 تملقف ىابأ هنأ ىلع نب ءايب .ىتانئرقو هسذجىلا عيشلا ةفاضا اهنالنمىنعع ةفاضالا هذهو

 :ٍ || (نهو>كت:نأنوبغرتو) ثايلا نم نط ضرف ىأ ( نمل بتك امنمنوتؤنال الاء هنزمه

 5 .تاليج نكنان هيف نوبغر ,اوناكى ايلا ءاملو ؟ناف نهوحكش نأ ن وأ. نهوحكتت نأ ىف

 1 هيف سدلو فطعلاو لاخلا لمتحت واولاو نيئاربم فاعمط نينواضعياوناك الاو نطامن ولك او

  اهرغصيف دقعلا ناب رجاهحاكن ىف ة-بغرلا نه مزليال ذا ةميتيلا جو زتزاوج ىلع يلد

 ءاسنلا نوئروب الكمنونروب اوناك امدرءلاو ءاسنلا ات ل عاق( نادلؤلا نت تافع تاو

 ىتالعجاذا اذهاوموقتنأ قلد اموأ كيتي وى ًاهيلع فطعاضبأ أ( طسقلاب ىاتيلل اوموقتن و)

 ا اوموقتنأو بصن :,نأزوج و نومذ عضوم ىلعافاطعامهيصن هجولاف ال دب هتلعج نافام د> اللص نان

 1 ماوقللو مهفوقحاوفوتسي ا آىفةك الل باط+وهو اوموقتن اكسمأب وى لعفرامضاب

 ' ةأسما ناوز كالذىف ريخارث 7نلدعو (املعهب ناك هللا ناف ريخ نم ماواعفتامو) مهنأش ىف ةفصخلاب

 (از وشأ) رهاظلاهرسسفي لعف لععاف ة أسم او لياخلا نم اظر_عظاملهنمتءقون (اهلعب ن متقاح

 . اهتداحوا تسلا < لقينإب (اضارعا دأ) اهقوقطاعنمواطة_هارك اهتبخ نعاعفرتواهنءايفاحت

 | ايشالتيتوأ مسقلا وأرهملاض عبهل ط<ناباحاصتي نأ (احلصامهنب احلاصينأ اموماع حانجالف)

 . احلص بصتني نأ زاجا ذه ىلعو نيعزانتملا نيب لصأ نماحءاصينأ نويفوكللا ١ اروو هنةليمتست

 اوهوأ امهندد لوع_فةلاوىلوالا ةءا ارقلا قاكودصلا لعوأ هنملاحو ف رظامونب و هل : لوعفملا ىلع

 . نموأ ةرشعلا ء ءوسوأةفرفلا نم (ريخ حصلاو) ححطصا ىنعمب ملصا نماحتاصإ ”ىرؤو فوذ#

 را

| 
١ 

|] 
8 
| 

 ا حلصأ نم هلوقنال عقوأ ىنعع صن الاق.الاراركستهدعب لصلا ظفل نوكينا بيلا
 ” لوعفلاوهامهني ىأ (امهنييلوعفللاو هلوق) حالصالا ىنعب حلصلا نوكيف ( ردصااىلءوأ هلوق) هابأب نيعزانتملا نيب

 " ةقرفلاىف ريخال هئاهيف(ةموصخلا نموأ ةرشعلا ءوسو ةقرفلا نم ريخ حاصلاوهلوق) امهددأ اخيلصي نا ىنعملاو فود وهو
 5 | تكاد ريدقتلا ىلع ءانب لضفتلا ىنعم ريا قالطا لاقي نا نكت و ةر رك دملا ةموصخلا ىف الو ةرشعلاءوسو

0 
 د



 . تيلعمو !لع رمت باقملاةدب زم ل1 سنن مدعن أ لجالاكأ(باوثلا يق رس رصتفا كلذاو 4 وُ
 ةوقلاهغلمتام ىنهنم كلذناىلع هيبننهلوق) قاثلاىلع .لادلؤالانال ةلقباسلاةبآلا ىف باقععلاة داب ازمدعلا تشيل هُمْ

 3  0١هبق 0 00 00 0 00

 6 ١ " نابديح 2 ولا مالسا نم دا 00 مناقيش رشإلا|

 هنا ىلءاهيرنت روك للا باوثلا ءاعدتسا اهيل معلا نارتقا طرشلاح ( نءؤموهو) ءادتبالل نمو |
 ضن 10و بارق نم ف نصتشو ماراح نول ظالو لك رح د هيفهنودةب دادتعاال 1

 هرك د ىلع ىلعرمصتقا كل ذلو نيجارلامحر اىزاجا نال ىصاعلا باقع دازب الن ؟ىرخلابف عيطملاباوث 1 ٠

 حاقو ءايلا مضإ ميمو رفاغ وانه ةنجلا نولخ ديب رك وأ أدور وب اوربي :؟ناًارقو ب ا اوثلا يقع ٍ
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 فريال هلل « سفن صاخأأ ( هلل ههجو لسأ نمئانيد ن.سحأ نمو ءاخا مع دو ءايلامستفب نوقايلاو ءايلا ٠

 هغلبتام ىهتنم كلذ نأ ىلع هيبللا ”ماهفتسالا اذهقودوحسلاىف هل ههحو لذيليقوءاوسا راش | :

 نب دل ةقفاوملا (ميهار أ ةلمعست او)تا اسلل كل رأت تا ا | (نحو»د) ةبرشبلاةؤقلا :

 مهارباوأ ةلللا نوأ أ عبتأا نم لاح .وهو نايد الار ئاس نعالئام (افين-) اهتح ىلعقفنتملا مالسالا |[

 ا ا و هليلخ دنعليلخلاةماركهبشت ةمار اك هصصخو هافطصأ (اليلخ مهاربا هللاذاو) :

 اهطااخو سفنلالاخدو هناف ”لالخلا نمةلدخاو حودمملا هن ىلع اصيصختو هنأشل امحفترمضإإو .

 امهناف لمرلا ف قي رطااوهو لخلا نموأرخآلا للاخ د سي نيايلدا نم دحاو لكناف لاخلا نم ليقو .

 اهم ءىفانئتسا لاو لاصخلا فناقفاوتبامهناؤةلصخلا ىنعمب ةإلخا نموأ ةقب رطااىفناقفارتي

 ىور رشبلا لاك ةباغو نسحلا فةباهنهنإ,ناذبالاو ل-سو هيلعفتلاىلص هتلمعابنا ىف بيغرتلل
 هايلخلاقف هنمراتع سانلا تباصأ ةمزأ ىف رص هلليلخ ىلاثعب مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربانأ ||
 زاتجاف سانلا باصأ امانباصأ دقو فايضالادب رب نكعاو تلعفل هسفنادب رب مهارباناكو |[
 هتيلغف ربخلا هءاس مهاربا او ربخأ اماقسانلا ْن' ءامحر# ارغإا اهنماؤاف ةنيل ءاحدطبب هناماغ |

 دنع نموه لبلاقف ىرصملا كليلخ نم تلاقف اذهكلنبأن و لاف زيخلا ةحئار متشاف مالسلا

 تاومسلا ل هأ ىلع هتعاطب وجولررةملامعلا رك ذب لصتموه»ليقو ءاشيامو ءاشب نم امهنم

 ةردقو م (اطيخم عش لكب هللاناكو) لام الا ىلعمهتازاح ىلع هنردقلاكو ضرالاو '

 ببسذانهئاريمف (ءاسنلا فكنوتفتسي 1 اهرمشو اهربخ ىلعمهم زاجيف ,طاسعإا اع ناكسف
 فمتلا ةنبالا ىطعت كنا انريخأ لاقف لسو مشو شكا ل ةشيعنأ ةلوزلا

 مالسلاوةالصلا هيلعلاةف ةمينغااز وع و لاتقلادهشي ن٠ ثرون انك امناو فصنا|تخالاو

 ١ هيلعم مها اربا ظقيتساف تزب_تخاو ىراوحّتج رت فاهنم ةرارغىلاةراسب تماقو مانف هائيع ٠ ظ

 - راتخاكللمو اقلخ (ضرالا امو تاو.سلاىفام هلو اليلخ هللا هامسفلجو زع هللا قيلخ

 هلاقامل 08 تايم

 ةماركب هبشنهلوق) ب

 مهفي (هليلخد_:عليلملا
 ىلع هلال ياش قالطا نأ

 ةب غل ةقيةح سدا ميهاربا
 روك ملا هجولاب زاجملابلب
 بسحاص ح رص اذلو

 نعزاجم هناب فاشكلا

 ةمارك,هصاضتخاو هتافطصا

 كعليلخل |ةماركه يشن

 هلوق لوقت نأ كلو هإءاخ

 قاعمنمناديفب ةللخا نم

 قرخألا قفاوب نم ليلخلا
 ميهارب او قالخالاو لئاصمللا

 قاحت مالا هيلع

 اذهل. ىلاءتهلا قالخاب

 اوقاحدرواكراك الانأش

 ْن ًاز وجال لفهللا قالخإب

 ىلع قاطملا ليلا نوكي
 اذهب مالسلا هياعمي هاربا

 ةقيقح نوك, ىتح ىنعملا

 ىروباسنلاةمال_علالاق

 ىذلا وه للخلا لكم

 لاقو كقالخأ ىف كقفاود

 اوقلح لس د هياعهللا لص

 ميهاربا غلباماف هللا قالخإب
 06 ري دما اال لش امو) مهبملا نيدت ءاتفالاو نيف همكح كل ناب (نويف كيتي هللالق) تاماكلذل 0

 ىلاعتهللا نوك,نألاحمو هيف كاردا لكل هيلا سفنلا لمت نموهو بوبحلا هتقيقح ليلا نأ ب اوجلاوليلخا مسا قحتساور ١

 ةاجلاو هلوق) لمأتف ليلا ىأةماكلاهذهدخأمنابب ةروك ذملارومالاو لد وأتلا نم ديالف روك ذملا ىنعملاب ةقيقح ئشل ابحم 1

 داسفلف عبتا ىلعهفطعأم| ه .اعةإ+-| هذه فطع نسكام سدل د تزعل ا ارا واولاىأ (اتيعرالاب# ءىيفاشلا 1

 نوكتف فامءلا ححصتىتلا ةعماجلاةهملامد_علف انيد نسحأ نم ىلع هفطءامأو نمذإ_دوهف مسأ لعفطع عبنانآل ىنعلا

 هلوق) ملنيبنل هلوقدعب عفرابءاشنام ماحرالا ف رقنو وكو ةثنااوةناو هلوقدعب هللا ساعي وهلوقك اهسأ أرب ةقنأتسمةلقتسمةل+
 . طحقلا (ةما



 : © ةمالعلا في ا 7 0 اذطو 1 0 لاعفالادارأ اذا ناطيشلافاههطاخو

 نأيلوج ردو قا 3 اا
 ىعىتلا عب رالا لجلاب
 لخ دي لولا 'مهنادضأل
 0 كدابع نم ناسخ

 لحم نذختنال نال حلا

 اوق) عب رالال جلا هليصفت

 نودجال ىنعملاولاح(اهنع

 هلوق) اهنعدعبلاب اصيح
 الف اردصم ىل_عج ناف

 لم مدع (هلبقامف لمع

 رويشماوه هلبقامف ردصملا

 نم اعنم ىرأالانأو لاق

 ناك اذ! هيلعدل اومعم مدقت

 الو ىلاعتلاق ههيثو أ ذرظ
 هلوق)ةفأرام ك 1

 نم لاحدهنا ىلعاقحو

 رك ذامريدقتىلع(ردصملا

 دعو وهو ردصملا نوير
 هلماعو اقلطمال وعفم ةللأ

 هع ىنعع مهاخدي ١

 نوكيفيكف لوخدلا
 نوكمال لاظا و

 لوعفملاو لءاقلا نعالا

 بحاص هرك ذب لو هنب
 هيجونو فاثكحلا

 نم الا ل_هجينأ همالك
 ردصا اوه ىذلا لاخدالا
 هبلوعفم وهو رد- هللا

0 

 7 ةمايغلاموندب زج وس لمع نم نا ىلع ىلاعنهلوق هنعةللا ىضر قيدصلا لج (1|هنلالوسراب أذه عموجعاب ن نفكوق) لبق انققحا

 تععزام ءازملا نمدار م1 سيل هناب سو هيلعفتلا ىلصةنل'لوسر هباجاف ةمايقلا موبهللا ب !ذع نم وج نف لاقاذلف هييذعيو

 | رادار لعل دب قيدملا باو قرتساو لعمتلا لص ىنلا لوقف < ووخالاوةب وين دلا بئاصملا نم معأ ءا ازا

 | اواو ةنمناخاملا نملسب نمو ينعملاف (ل المعي ىف نكمتسملا ع نءلاحلاعضومىفهلوق) ةرخآلا ف الجآوأ الجاف

 | وأكد م ةنئاك ”ىأت الاصل ّنموأ نايبال نمو لمعي ىف نكتسملا نملاملا عضوم ف ( ىثنأ

 طبببباااااالالاج7ا7 ب77777 7 7ججج

 ىلاعت هتيقدصأت تبن ل هريغةيقدصأت فنو هقدصت تت ”ًأاهنا ببسي )م ةدك ٌؤمةاجهلوق) ل امأنؤ

الا روصتنال ىناعملا ) 18(
دةماهئءازاب اغلالا يخت م

 ام صخامناو ةم

 هبالامق ئوقلاو ح راو !لامعتساو مالسالا ىهىتلا ىلاعتهللاةرطف ربغنو رمقلاو سمشلا
 نكل اقلطمءاصخلا نمي ظفللا مومعو ىئلز ىلاعتو هناي سهلا نماط بجوبالو الك سفنلا

 ا اوأ اقطن ناطيشلاهرك ذامع ةباكح عد رالا لجلاو 0

 00 5 ار عيضذا ناز ردفق) ل

 ,رغالا ناطيشلا مهدعيامو) نولانيالام /موينع 9 هزحش الام (مهدعيإ اغلا نم

 كئلوأ) هئايلوأناساب وأ ةدساغلارطاوحمابامادعولا|ذهو ررضلا هيفاهف عفنلار اهظاوهو
 ١ سلو هنملاحاهنعولدعاذا صحي صاح نماب رهمو الدعم (اديحتاهنعنودحيالو مهج

 "لتس تاطاملا اوانعواونما ا نينلاو) ٠ هلبقاوف اًضيألمعيالف اردصم لعج ناو ناكم مسا هنال
 ة اقح كلذ ق-وادعوهدعو ىأ (اقح هللا دعوا دب ا هيف ني دلاخراهنالااهتح نم ىرجت تانج

 5 1 ًازوجو هريغادك ؤمىفاثلاو دعو ق ىلا هب ةنمسشالا :ةإجلانومضم نال هسفنلدكؤم

 5 |اح هنا ىلعاقح ومطاخدام هدعذ ىنعمهنال مهلخ دنس هلوقب هللا دعو وهدعب امدرمسفي لعفب لوصوملا

 اولأة ضراعم ةنآلا نم دوصملاو ةغيلب ةدك ؤمةل-ج (اليق هللا نم قةدصأ نم 39 ردصملا

 ه2 ىف دابعل ايمغرتةدركوت ىف ةغلابملاو هثاّتلوال قدادا|هللا دعوب هئانرقل ةيذاك- | ةيناطيشلا

 ا ومال ااهبأ مكينامابلاني باوثلا ند هللا دعوام سيلىأ (باتكلالهأىنامأالو اأن سلا“
 | قرقداعن كلو ىنعلاب ناعالا سيل ليقو حاصلا لمعلاو نام الاب لان اسءاو نتاتكلا لهأ ىنامأبالو

 0 نليقانيبت باتكلا لهألاقف اورتفاب اش كلا لهأو نيةسملا٠:أىور لمعلاهقدصو بلقلا

 | انباتكو نييبنلاماخانبن نم ىلوأ نحن نوماسملا لاقو مكدمةئلاب ىلوأ نحنو كباتك لبق اتكو

 دلىأ مهرك ذمدقتهيلعلد»و نيكرشملا عمباطخلا ليقو تازنؤةهمدقتملا بتكلا نلعىغقي

 اريخ نوكتلءالؤهمعزباك الا ناك لوقورانالوةثجال وق 0 ثلا ىناماب مالا

 ةو ئراصنوأ دوه ناك ن مالا ةنجلا لخدينارطوةوهد باتكلالهأ ىنامأالوالاح نسحأو

 0١" :|ىؤورامل الجاو االجاع (هب زج أوس لمعي نم) لاقو كلذررقمةدودعمامايأال ار انلا انسمت نأ

 مالسلاوةالصلاهيلعلاقف هللالوسرابا ذه عموجم» نف هنعىلاعت هللا ىضر ركب ونأ 1لاق تلزنامل

 : ايلوللانودنمهدالو) ٠ كاذوهلاق هللالوسراب ىله لاق ءاو "اللا كييصياماضرءاما نزحت

 5 نمو) «تعباذلاعفدف» رضي و هيلاوب نمهترصنو هللا ةالاومز واجاذاهسفنل دجالو .(اريصن
 د 318 ذنم)ابافاكم نسل واهلك نم نكسمتال د لكناف اهنمأيشو أ اهضعب (تاخحلاصلا نم لمعي

 2 نمو



 م4 0 8 2

 أمىلاجاتحالهنارهاظااو ك ارشلا ا نمملمعأ ةلمعلا ىأ ّر رفا الر نأكل( مرن ا ْ
 نارففي الهنا نااقباسرك ذىأ 1(  !ىلوالاةبآلا ىف رك ذامئاو هلوق) مظعلالض كرش هلا نا نيبلا نم ذار وك للا ىوعدال ان

 ثينأتل اما كلذو هلوة) ءارتفالاةبالا كال: ىنرك ذوامظءامتا ىرتفاد ةفةئإب رك ءاشن ٠ نا كلذنودام رفغ وهب :

 ىتلاناثوالاتراصلاةسابعن.انعرسألا 2 (999/) نعبلا نود ثينأتلا ةمالعمانصالاءامس أ ضعبلنا هيف (اهتامسأ
 "1 + فا

 قف وت .وقدعل ص :

 1 1 0 اناترعلا كرشلاناف قحملا نع (ا هنا هللاب كرشت ٠ نءو) تليق َكاعَتَو هناحبسةتلادسنع
 0 واه تار

 تناكف عاوشاماولدنحلا د ل الاىرك ذاماوةماقتسالاو باوصلا نعاهدعل ًاوةلالضلا عاون (طعااا 1

 نا ف ثوخ امآو ليدط ناز ىلاعتو هناديس هللا ىلع ىنتلا توعد وهو ءارتفا عون ناك مهكرشأش نمو باتكلا لهأةصقب 1

 يل 1 3 0 0 1 هنومسي وهنودبعي مص ىج لكل ناك اهوحنوةانمو ىزعلاو تاللا ىنعي (اناناالاهبود نم نو |

 لاق | تبغ ًاتااما كلذو نالفىنب تأ |
 الأ هحولا اذه قاشكلا سورمذهأ سبل ميل د, ىتافنمسي ناف رك ذامو ' أ دل نيل : 0 7 1

 تاداجلاو ثاداجتناك اهمالوأ ةءاح ىمسربك اذاذادارق ئمساريغص ناك اموهودأر اوم |
 مهن أ ىلعاهيبنت مسالا اذهماه رك ذىلاهتوةناح سوإعل او اطاعفنال ثانالا تهاضاهن اك ثيح نم ثنؤن

 0 نوكيل لعفنمريغالعاف نوكين ا دوبعملا ق- نمو لعف.الو لعفن هنالآثان ا هنومسيامنؤدبعي
 ل عج وهو ىلاعتو هناك سةللا تانب ةكئالملا مطوقل كت الملادارملا ل يقو مهتقاج- طرفو .جاهج ىهانت ىلع .

 انثوو فيةختلا بانو و ثدمحو ثبت ثدنأ مج أ ىلع ان او ديحو | ىلع ىثل أ ”ىرقو ىف روباب 0 5

 (نوعدي ناز ةزمهاهمضا واولا باق ىلءامهمانن اوان أو دسأودسأودسأك نئو عج وهو ليقثتلاب

 هتعاطن اكف اهيلعم ها ارغأوا متدابعب مهم ىذلاهنال( أدب ىماناطيشالا) اهتدابعب نودبعي ناو . 'ش

 مالغودر حج ب ةنمو ةسالملل بيكر ثلا لصأو ريق لعي الى ذلادب رأاو دراملاوهلةدابعكلذف 0

 0 0 0 كدامعنمنذختأللاقو) ناطيشال ةيناث ةفص .(هللاهنعل) اهقرورئانتىتلل ءاديصةر>شو درصأ

 م طرف ىلع لادلالوقلا اذهو هللا ةنعل نيباعماج ادي ماناطيش ىأ هيلع فطع (اضورفمابيصن

 00 0-0 نابل يلعتلا ليبسىلء ةباغلا فلالض كرشلان أ ىلع الوأ ىلاعتو هناحبس نهربدقو سانلإهتوادع
 0000 عال دا «ن أىنبنيهلالا ناف ةافانملا ةاغةيهولالا ىفاني تالذو اي رايتخاالعف لعفبالو لعفش هب نوكرشيام

 دب عدن ألّوالا هجو اةثالثل لالصلا عظفأ ىهو ناطيشلاةدابعهناب هيلعلدتسامث لعفنم ريغالعاف |
 هنأىناثلاو ىدطا نعا دعب الالض هتءاطن وكشف ئدطاو ربخلا نم ءيشب قاعيال لالضلاف كمهنم |

 ل دل سل ىىعسلاو ةوادعلا ةباغ ىفدن [كلاتلاو' نعالاولالضا| ىوسهتءواطمبلحة الف هلالضل نوعلم

 "اع كالا نوع ىلردق ابيصن ىأع وطقملا ضورفملاو هندايع نع الضفلالضلا ةباغدت ًاشاذه نم ةالاوثومهك الها

 حاحصلا ىف نكل ثانالاك ةلطابلا قامإلا (مهنينتألو) ل 2 (مهلضألو ) ءاطملا ف كضرف م ضرفد
 لحام رحتااهنوقشي (ماعنالاناذ 'نكتبيلف افمهنمالو) باقعالو ثعبالناو ةايحلالواطك

 لك ص قنو لحام لك مي رحت ى ا ةراشاو بئاوسلاو رئاجبلابل عفت برعلا تناك اممةرايعىهوةللا |
 جردني و هتفصوأ هنرودوههجو نع (ةللا قاخ نريغيلف مهن :يمالو) ة ةوقلاو أل عفلابالماكق ااه |

 ةدابعو كلذوحنو قدعسلاو طاوالاو رشثولاو مشولاو ديبعلاءاصخو ىناخلا نيءءقف نمليقامهيف . ا

 نيعادلا نم دارا الاقي نا

 تاللا نودبعي نبذلا
 ثينأت نام :زعلاوةانمو

 ثدأ ًاناماورهاظةانموىزعلاإ]|

 فئملاهلاق كاهن الف اللا

 هلعفمحتلاةروس ريسفت ىف

 نولياوناكمهنال ىول نم

 - نافرك ذامو هل 00

 هلوق) سارضأ هلسدلو

 (اننو وهلوق) ءارلا مضي هنأ

 ءاثلا ليقثتو فيفختلاب

 م سال ناك انو وكمو

 ىلعو نيسلا مضيدسأ ىلع

 0 رك ىلاةراشاو هلوق) اهن :وكس وتاكل فيك عم ةزمهو اولا باقبانثا ئرق(+لا امهيادثأو هلوق) اهنوكسيدسسأ ٠

 (ةوقلاب وأ لعفلإبالماكق اخام لك صقنوهلوق ) اهريغمم رحتو اهع رح لب اع ماعنالاناذ كتب نم دوصقملا سيل ٠

 ديعلا ناف دبعال ءاصخاكهتيلباقةلازا نعةرابعهصقن ودب هيلا لصيف نكس لاكللالباقو ادعتسمنوكمام ةوقاابلماكلا نم دا رملا ٠
 يصلاةر طف ريغتكو هدادعتسالا' ازد قف ءاصل اهب لعف نذ ءاصخلا نم ضرتعي صقن ريغ نم. ةوقلال ماك الجر ريص؛نال اص ىلا 1 ٠

 ٠ مالسالاوهو لاكن دعس نضر عي صقتن هلاف هيلا رفكلابيبحتو ٠

1 

 : 0ص حس حج 0



 ه ىنملا نوكيف 0 00 000 0 مها يفنى ا هلوذ) 1

 : اماعل اماعلا هب ع رصام ىلع كلذ ؟يمالاو ةلاسرلا نم م اضعأ ةوينلانا لعل دب (ةوبنلا نم مظعأ لضفالذا هلوق)ارثؤمامحم مم ا

 ناللوسرلا ىلع : خلا ليضفت هنم مزاب

 هلوق) فقاوملاح رمش ىلع

 ع رشلا هن بحتسإم لك

 ةجاحال(لقعلا هركتبالو
 لكناذارخما ةرك دام ىلا

 ديالعرششلا هنسحشسإام

 هلوق) لقعلا هركشيال نا
 ا اري لعف نم ناو ٠

 ىلاعتهلوق رهاظنا معا

 لدية الا كلذ لعفي نمو

 ض4 | ريخ لعف نم نا ىلع
 هيف لخ ديال ىلاعت هللا هجو

 رجأ هلناكة عمسس .د ءايو

 ناؤشالادعو
 عمهتاريملا ناكاذا ْن روك

 نوكيالن أ ءايرلا نمبوش
 ىفننةبآلا ذا اقاطمرجأ هل
 ىنتتالو مظعلاب ديقملارحالا

 هذهنام اقلطم رجالا

 ْن رىك.ناىهوةئ لا

 اهمية ءاساعاإهريغلو هلل لمعلا

 ةحمامالا لاقف فآلتخا
 للا ةهجباغاذا مالسالا
 ناك ءايرلاىل ع ىلاعت

 خيشلالاق و اباثم لعافلا

 مالسلا دبعنب نيدلازع
 ىأب ءايرلاءاماعلا رايك نم

 لاق لمعال طم ناك ه جو

 الا اورمأ امو ىلاعت هللا

 0 داهجلا لضفىف ةدراولا تامومعلا لم حيت ح رس ىفىو ونلا مامالا لاق نب دلال نيصلخمهنلا اودبعيل
 0 | دا كلل لعق نم ىلع لوم هلكت ازا هوجو ىف نيقتملاو ءاماعلا ىلع ءانثلا اذكو امل كلذ ىلاعت هللا دارلأ ن ناىهاما

 . ةنسلا لهأب هذا بسانملا نكس عضاوملا نم ريثك ىف فاشكسلا بحاصهدروأ اذاوةلزتعا[ت لكن ماذه (ه ناش مم
 " ةصقلو اديك أتالانهه ه هرك ذؤهب كرشي نار فغبالةللا نااقباسىلاعت هتلارك ذىأ (حلاديك أتلل ىاعت لاهررك هلوق) الوأ هرك ذام

 0 ماقملا اذهبهرك ذصمخن الدبكأتلا درجت نالهجولا !نهرهاظلاو هدادنراو ةمعط

 5 هيف هريثأت ىف ىلا لبم يمه ىنن ىلا هيفد_دقلا سالو الوب اوجةل+او لاحلابمسهماعم م قلاب
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 نيبتامدعب نم) ر آلا قش ريغ قشىف نيفلاختتملا نم الكن اف قشلا نم هفل اغ(لوسرل تاس م

 ىلاحىرئاف بنان مداذل ىاوابرهةلازعأ ىف انيعةفرط تمهوئامو ةأرج ىصاعملا عقوأةوايلوهنود

 ةبتكىلاىئاوحلا ىف هاناصف مالك انههوروهجلادنعىنلوسرلك )110( 

 | انا“ (ئث نم تاكو م-وياع هلاب وداعو قا ن ءكلزأام هنال (مهسفن الا نولضي

 ١ نمو محلاف اليمال سمألا رهاظ ىلع كلنم اداهتعا ناك كلابب رطخامو كمصع ىلاعآو هناحبس

 | كماعوةمكحلاو باتكسللاكيلعهللالزز :او) ررضلا نم امش أ اردصلا لع نضتلا عضوم قئوش

 . (امظع كيلعهللالضف ناكد) ماكحالاو نبدلارومأ نموأ رومألا ا كن تالام

 || مهذاو ىلاعن هلوقك مهب جانت م (مجارجوم ريثك ف رخال) : ةو .دلا نم مماغعأ لضفاالذا

 || ىوجنالا ىأ فاضم فذحىلع ( تيرس تضان ءالا) هلوقف مهيجانت نم وأ ىوجن

 : : هنسح سام لك فورعملاو ريدا هاو2 ىف ةق صل سعأ نم نكلو ىنعع عاطقنالا ىلعو أ سمأ نم

 هب رسقامرئاسو عوطتلا ةقدصو فوهلللا ةئاغاوض رقاب انههرسفولقعلا هركنالو عرشلا

 || فوسف هللا ةاض رم ءاغتبا كلذ لعف». نمو) نيبلا تاذ حالصا و (سانلا نيب خالصا دأ)

 | ىف ىمآلا لخدال هنأ ىلعل ديا لعفلا ىلعءازحلابتر و مالا ىلعمالكلاىنب (امظعارجأ هينؤن
 صمالارابّتعاو لعفا| وهضرغلاو ةدمعلانأو مهيف لخدألعافلا ناك نب ريحا ةيمز

 | نم

 ”لامعالا نال ىلا عتو هناحبس هللا ةاضيصبلطلن وكي نإبلعغلادمق و هي لا ةاصوهنا ثيح

 رجالا فو و ارجأ هللا نم 0-2 ءاير اري لعق نم لكنأو تاينلإ
 . ءايلاب هيتؤيو رعوأو ةزجأرقو ايندلاض ا ارعأ نم هبنج ىفتافام ةراق- ىلع اهمدلت م ظعلاب

 . نمهيلعمهام ريغ (نينمؤملاليبس ريغعبت و) تازدكملا ىلع فوقولاب ق>اهلرهظ (ىدطا هل

 هلدنو) هراتخاام نيرو هندب لو لالضلا نمىلونالا ايلاو هلعجن (لوتامهلوت) لعواداقتءا

 . ةموح ىلع ل دنةنآلاو منهج (اريصم تءاسو) هالصن«نونلاحّتفب”ىرقو اهيفداخدنو (منهج

 كلذو نينمؤملا ل يبس ريغ عابتاوةقاشملا ىلعدي دشلا ديعولا بتر ىلاعتوهناحب سهنال عاجلا ةفلاخم

 | راب رس: نم لاقينأح بقي ذالطابىاثلاو امهنيب عجلاوأ امهدحأوأ امهتمدحاو لك ةمرخلاما
 ' || عابتاناك اذاو مغيولوأاهريغاهيل|مضةمرحةقاشملانال ثلاثلا|اذكو دخلا بجوتسازبما لك أو
 ا . مهايبس ريغ عابت امه فرع نع مهايبس عابتأ كر نال ابجاو مهليبس عابتا ناك امرح مهليبسريغ

 هب كرمي نأ رفعال هللازا) ماكحالا“ى ئدابم ىلا ماهفالا داص ص ىف هيف مالكا تيدقتسادقو

 || هللاىلصّنالوسر ىلا خيشءاجليقو ةمعطةصقلوأ ديك اتللهررك (ءاشي نم كلذنو دامرفغي و

 نمدخت ألو هبتنمآو هتفرعذنمأيش هللاب كرشأل ىف أ الا بونذلا ف كمهنم خيش ىفالاقو ٍسوهيلع

 دنع



 . قروب ناو قاراذفلا ةمالعلا لاف دبعلا هب ذخاؤي راه مطانأب هالسال ةهخم مامألا حرم رص ا قيرلالاو ر راي 3

 1 ءاسنالا ةمصعفف 3 - 5

 ل ةءارب وبلال اك 16 ل 1 اردنا 8

 دا ارال علو هلال ةقيقح ىلع هللا هعاطاف ىدوولا ىلع ءاضقلابمهف مهن داهش ىف حدقلا بجوبام سو هيلع هللا لص لوسراريال : ١

 هلوق)لادجلا ْن ءىبهنااو رافغتسالا ىنعم نايدت ىف فندم ا ريصقتر هظ اذه ىلعو ىبهتا ةمعط ةءار نوعدينءذلاكئاوال رف ةغتساو 31

 ١ )١١6( مهسفن أن ونات<ىنعم نوكنامزايذةنيخلعفلاىف ةيعبتلا '

 م-هناف هموقلو هلوأ هلاثمأو ةمعطل ريمضلاواهءاعاماظتاعجاك اطةنايخ ةيضعملال_ءجوأ اهيلع | 35
 ىاغلامم(اناوخ ناكنم بالةللانا) هنءاومصاخو هنءارب ىلعاوده_ثث يح مالا ىف هوكزاش

 قرسيلامماطئاح بقنو دئراو ةكمىلابرهةم_ءط نأ ىو راهبف اكتم (امنأ أ)اهماعارمكم ةنايخلا

 نوفختسيالو )افوحو ءايح مهنم نورتتسي(سانلا نم نوفق هيلع طئاخلا طقسف هلهأ

 مهرس هيلء حال (مهعموهو) هنمفاخو ايحتسيناب ق-أوهوهنءنويحتيالو (هّللا نم
 الام) نوروزيونوردب (نوتسنذا) هيلعذ_خاؤي و ه>يقتسام كرئالا هعم قير طالف

 نوامعيا.ع هللاناكو) روزلا ةداهشو بذاك !فلحلاو ءىربلاىر نم (لوقلا نم ىذرب

 ةلج (ايندلاةايحا فمهنعمئاداج) ريخوأدتبم (ءالؤهمنأ اهل يهنعتوفبال (اطيح
 نم مأ ةمايقلاموب مهنع هنا كدا ن كو الوصوم هإ_عج نم دنعة|دوأ اربخ ءالوأع وقول ةنيبم 1

 هريغ هل ءوساحسبق (ًأوس لمعي نمو هللاب|اذ_عنم مهيمحل ايما (اليكو مهياعنوكي 2

 ليقو كرشلالظلاب و كرم كلانودام ءوسلابدارملا ل. قو هادعتبالو هب صتخام (هسفن ٍلظي وأ ) 0

 ال_ضفتم (امحر) ه.ونذل (ار وفغ هللا دح) ةبوتلاب (ةلارعتسمل) ةريمكللاو ةريغصلا

 (هسفن ىلع هبسكي اهنافامثا بسكين مول رافغتسالاو ةب وتلا ىلع هموقو ةمعطا ثح هيفو هيلع
 6 ميكح هاعفب ماعوهف (ايكحاملع هللاناكو) اهلفمأسأن او ىلاعت هلوقك هلإبو ةاداعم الف 7

 9 1 ةريبك (امتاوأ) هيفدعالاموأ ةريغص 5 و هنازاج [| ٠

 (ان زيبمامتاو اناتهب لمتحادقف) وأن اكمل ريمضلا د.حوو ادي زةم_عطىر م (اثيربهب مري || ٠
 نودامهد_-1فرتقمن اكن او اههني.ىّوس كلذلو ةئطاخلاسفنلا ةئريتو ءىربلا ىر بيسب

 هللالوسرل ريم ْضلاو ىحولاب هيلع مهام مالعإب (ءتجرو كيلع هللال شغال را فرتقم

 مث بارضالا ةعطقتملا مأ ىنعم تثملا بام ١

 ءاضقلان ع ( كواضي نأ) ةيفظ يرحل أ (مهنم ةفئاط ت تمط) ملسو هيلع هللا ىلص

 ا اااا>! >8 77707170

 ةراعتسالا ىلا ىرس م اطةنايإلا تريعتساف ةناما,تومش ةم-صءملانا هدا يمص سياو فان كلاىفاذك (الل ةنايخ ةيصعملا لعجو

 ةيصعملا ن اداره ا لب هلدجوالو مهسفن أن ودعي

 تراصدفاعسون ةنايختاء>

 لاقي نا .ىلوالاو ةنادجلا

 ىنعف ةرضملا ىنعمب ةنايخلا

 مهسفن أنو رضي نونا
 عوقول ةئيبم ةلج هلوق)

 ىأ اربخ ءالؤه نوكهجو

 منا 7 ىعم هنمأ مهفي

 رك ذيملواو نولداجلا ءالؤه
 متأ اطرهظي لةلإا هذه
 ا هلوق) ةدئافءالؤه

 نييفوكلا بهدم وهو

 اذه لثمىف مأ قازاتفتلا

 اهدعب عقواذا ىنعأ عضوملا

 لاق ةعطقنمالو ةاصتمالل

 ايلطيأ ابر كك 0 كلذ 0 0 0 توات

 ةريبكلاوهوهمالابساك ءازس اذكو ىرلا عم هيفدالاموأ ةريغصلا ىهو ةئيطحلا 0 َ لمد>- ادقفوهو انس

 ناثيبلا 0 هيفام وأ ةريدك- || 0 دل هيف دعأآلاموأ ةريخصلا دك نا ادحاو ىرلا عم ن1 نوكم 0

 ةئطاخلا سفنلا ء اردال نمضتم هنال ىلاو مص هفرتقا هكا لالقتسالاب نما مثالا فرت ناو هنال كدكرن اقاو 7

 هلوقىفاكمضوماا اذهلثمف هعجريمصض 0 دا ارملانا ارهاظلاو خسنلا نمريثكىف عقوا ذكه (هلثمالو هلوأ مظعتلا هعجو هوق)

 هلثمروسر شعب اونافهلوق فدوه ةروسريسفن ف لاق امك رك ذامب نوكب اليلقالا ناطيشلا مهءبنال هشجحرو مكيلع هللا ضف الولو"' 1

_-- 
0 

 هلوقىف ريمضلا عج نا هللا لعب لزن امنا اوماعاف 3 اوميجمتسي مناف نيقداص مث كنا للا نود نم مهامنا مارح تايرتفم ٠

 مويلع بجينا ثيح نم مطواننب لوسرلا يمأ ناكو مهنولداحي اون اكمهنالاضي 1نينمؤللوهلوأ 08 هيلعتتا لسور طستلام ال 0



 ةقيقح ًاوبتلانال (ناميالا» )١8( رادلااووبت نرذلاوهلوق هريظنوهلوف)
 ةحلسالاب قاعتم ةقيقحلا

 اعسونر دحلابامتاعتم لعشل

 ناد ؤيامم اذهو هلوق )

 بوج واذخالاب مالا

 نال (بابحتسالانود
 جرح ال مالكللا ىنعم

 حالسااذخأ َّك ارتىكيلع

 لديف ركذامسسإ

 م-يملعنا ىلع <-_-هوهفع

 دنع اوذخأ,لنااجوح
 ةروك ذملا راذعالا مدع

 (مرذحاوذ_خوهلوق)

 ردقم ىلع فطع هنارهاظلا

 ىةهضخلا اد
 هلوق)حالسأا ذخأكرت

 نيمراصْمّىأ (نيفياسم

 ىأ نيما صو فويسلا

 نينخشمو ماهسلا ومارث

 نيحور#ج ىألوعفملا ةغيصب
 نأىلعليلداذهو هلوق)

 ىأ(ةالصلارك كلايدارملا

 ناوهو محلا اذهرك ذ

 زوال ادودحم اقو ةالصلل

 لاحىأىف هنع اهجارخا

 ىركذلا لمح نأ ساي

 ىل_عّللا اورك ذاف هلوق
 ةيجاواهئاوهلوق) ةالصلا

 ةبجاوةالصلا ىأ (لا
 هذهنأالا نكماامفيك

 ىلاعتهلوقب ةقلعتم ةإلا

 وك ذاؤلا متن مطا اذاف
 دودم تقراطةالعلا

 لاك ضصاصتخا هلاوتلل
 ع ةل!لجو ةروكذلالاوحألا نمهريغب وهب قاعتملب نازثمطالا

 ناك مطانا رهاظلا (هب تمم هاوق) ئشباهديبفتم دعواهقالطال رك ذام ىلعنآلا ةالصلا نا يلاعت هلوقىهو ةرو وك ِذملا

 ”رااىدؤتف 0 اهمتالاص متو ةءارقريغب ة-يناثلا ةعكرلاىدُؤت 000

 || عمجل  ىزاغملا اهم نصحت, ةل اردحال عج (مهت>لسأو مهرذحاوبذخأياو) اهتالص متوةءارقب

 أ 3 نامالاو رادلا او وت ننذلاو ىلاعتهلوق هريظتنو دخألابوجوف ةحلسالان ابو ه4 قد

 |( :ءاولان.نأ اونت(ةدحاو ةليءكيلع ميلع نول ميف ك- ةعتمأو «تحلسأ نع نولفغتول او رفكنذلا

 | الو) جالسا 0 حالا اع وهو ةدحاو ةدش مسيل نودشفو ممدالصفةرغ

 || اهتضوفملةمخر (مكتحلسأ اوهذضت نأ ىض سمع ماا ىذأ مب ناكنا مكيلع حانج

 | بابحسالا نودبوجولل ذخالابىمالان أدي يامن اذهو ض صوأر طم ببسب اهذخأ م هباعل ةثاذا

 | ١ دعا ةاذا) او 0 مرمأ )6 م

 || ريدتلاو قيت ممارس عر ومالا فاوظفاح نأ باول نال وهو دعتبلغو تلح ردك رع

 [ امايق هللا او رك ذاف) اهنم متغرفو متي (ةالصلا متيضقاذاف) لا هللا ىلع اواكوتيف

 1 |ادتشاو ةالصاا ءادأمتدرأ اذاوأ لاوحالا عسيّج فرك ذلاىلع اومودف ( ب ونج ىلعوادوعقو
 1 "ناعم كب ونج ىلعو نيماصادوعقو نيعراقمو نيفياسم 6 ف نكمأ | امفيك اهوداق فوكلا

 || اهتاكرأ اوظفحاو اوادعف (ةالصلا اوميقاف) فوللا نم ميواق تنكس (متتنأمطا اذاف)
 ٠ | اولا دراج ارق (انوقوماباتس ؟ نينمؤملا ىلع تناك ةالصلانا) ةماتاهم اون ًاواهطت ارم 2

 :  اهنأو ةالصلا رك ذلابدارملا نأ ىلع ليل داذ- هو لاوحالا نم ءيشىف اهتاقوأ نع اهجارخا راوخال

  لاقو نكمأ د ةكرعملا ف بارطضالاو ةفياسلالاح ءادالا ةيجاو

 يعل ا وشال اونا 5 لاعتةناج رةفينحولأ

 | 0 م سعر مدت رفلانيب رثاد لاتقلا ررضنأب هب أ اوتلاىعؤب رقتو مس مازلا

 :  انوكينأ ىنبنيفمهود عوجرالامباوثلا قاقدتسساو نب.دلاراهظا نم هييسب هللا نم نوجرد

 3 نولاتاون وكس: نال | اونهنالو ىنعع متفلاب اونو كست نأ “ ئىرقو اهياعربصأو برحلا ىف مهنمبغرأ

 ' (املع هللاناكو) ىرغصلاردبىف را 0 نعول نع ىمنالةاءنولايمهمافهاوقنوكو

 نيب مكحتل قحاب باتكلاكبلا انل زنأ اناإل 2 *, و يمايامف 2 مرئامضو كلاما

 نم َق ريان ةمعط ىفت از (سانلا
 نامعناانب ةداتق هراح نم اعرد قرسر فظ ىنب د

 ١ بارجفف

 لاقىدوبملانيمساان' دن ز دنع اها خو ه3 نمار قيقدلال عش قيقد : . دنعع ردلا تس

 || لزنمىلا ىهتاىتح قيقدلارثأ اوعبتاو هوكرتف ذإ_عاهم هلامو اهدذخاام فلحو دجوت : لف ةمعط

 1 / ىلا انياوقلطنارفظونب تلاقف دوهما| نه سان هلدهشو هعكمطالا اهءذدلاقف اهودخاف ىدوملا

 5 - حضتفاو كله لعسفت/ نا اولاقو مهبحاص نع لداحنأ هولآسف ملسو هيلعفللا ىلص هللال وسر

 | هللا كفرعامم (هللا كارأ اميز لعفي نأ سو هياعهللا ىلص هللالوسر مهف ىدوبلا*ىرب و

 | (نيتثاخا نكتالو) ليعافم ةنالث ىعدتسال الاو ما ٌؤرلا نم سلو كيلا هن جوأو

 ٠ -ار وفغناك هللا نا) هبت ممهامم ا د) 5 ءاربلل (امصخ) م بذلاو 8

 | دوعي مهتايخلابونافاهنونوح (مهسفن انوناتخ نذلا ند ءلداح الو ٌةرفغدسإ نإ ١ (امحر

 اهياع



 )1١7( لب هل ذامعاطواف رصقلاب وجو 0 .رهاظ ا

 ةجاحالفةدايزلازاوج نبال ىناثلاو ءازجالاوةحيصا! ىف ماتلاكهنابلوؤملوالافاحصنافةب ركتلاةبآلا

 ىمسف ناصةنورصقرفسلا ىتهكر نأ مطابب رطخن ال ةنظماوناك-ذ عب رالااوفلأ مهنإبةيآلا ل وأتىلا
 اندنعدربةعب رأهيف ربعةنرفسلقأو مهسوفن هب بيطتل هيف حانجلا نو مهنظ ىلعارصقاموناينالا

 نمأيش ىأ ف وذح ةفصةالصلا نمو رصصق ىنعي رصقأ نه اورصقن*ى رو ةفينح ىأدنعةتسو

 اورف ةكنيذلا كنتفينأ متفخنا) شفخالا دذع نمةداب زباورمصقت لوعقموهب ويش الاكل

 ا ا اتعابةلطب 0 (انيساودع لاو ةاكحلانا 8

 تردهاظن دقو هبت دتفاامف امهماع حانجالف هللادودح مهي , ال نأ مافخ ناف ىلاعآ هلو ىف ريتسي لاك 1

 نأ ةهارك ىنعم م فم ناربش مو ركل هىرقو نمالا لاح ىفاضِيأ هزاوج ىلع نأسلا 1

 مم وهف 1 (ةالصلا مطتقأف مهيف تنك اذاوإل هركيامب ضرعتلاو لاتقلاوهو كتفي
 لع ىلاعت هنأ ىلع ءاهقفلا ةماعو ةعاجلا لضفل مد هللا ىلص لوسنزا ةرضح فولخا| ةالص صخ

 هروُصدَ م هروّصح نوكيف هنعباوت مهناف هدعن هع ًالادبمت ًايلاهتيفيك لسو هيلع ةللا ىلص لوسرلا

 ىرخالاةفئاطلا موقنونولصي كءماضإانخا ةدلؤ نيتفئاط مهلعجاف (كعم مهن خم ةفئاط مقتلف)

 ةفئاطلارك ذو ىر الا تالنل ريحا لحو امزح نولصا ا ىأ (مهتحاسأ اوذًايلو) ودعلاهاحت

 (نا ارو نم) نياصملا ريغ ىأ (اونوك اف) نيلصملا ىنعي (اودجساذاف) مولع لدي ىلؤالا

 ةفئاط تأتلو) بئاغلا ىلع ب طل اخف هعم ىلصي نمو سو هيلعهللا ىلص ى :ل] ىنعي متنوسرخب

 لكب نات ص سي امال نأ ىلعلديهرهاظ (كعماولصيلف) ةسارلاب مطاغتشال (اولصير ىرنأ
 تاكل ةعكر لك ىلص؛ نأ هب دنإ ا ناو لكن مب لسو هيل عملا | ىلص الو سرياعف صم ةفئاط

 اويهذ وندرفنم مهتالصاوم ىتح امئاق راظدليو 551 رلوالا لصينأ هتيفيكس ةنيتعكر ةالصاا

 مهاوملسي و مهتالص او ىت-ادعاق رظانيمك 0 ميف ىرخالا ىفنأتوو دعلا هجوىلا 5

 ِِ رىلوالاب ىلصي هنعىلاعت هللا ىذر < هقدلحولا لاقو عاقرلا تاذب لسو هيلعهللا ىلصةنلا لوسرةلء فاك 31

 ( نا - (ىدات)- 199

 ىنااوهىذلا بطاحنلابغ ا

 هل

 فلا امهر هاظف رضحلا ف تدي زو رفساا فت رقاف نيتعكر نيتعكرتضرف ةالصلا تصر فاملوأ

 ودعلاهجو ىلا دوعت مت هنالص مل وةكر هعم ىلصتف رخال ىئأتو ودعلاءازاب كفقتوهذه بهذتمت
 ا ب ب ب بيب | بزب ل2

 0 ا الصلات رقأىأر 0 نا ما لاقي نأ 0 رعد ؛ر المتصل لصي نا
 ةدايزلازاوج ىاننال نية.ككررفسلاف ةيجاولاةال_صا|نوكورضحلا ىف نيتعكر ىلعةبجاولاة الصلات دن 0 ىنعمو :

 ناتءكررفسلاىف ة ةيجا 0 0 0 35

 ةرودقم ربغاهسفن ىفةمان ةالص ناتعكرلا

 رصقلارك ذوةيعاب رلا نم

 رودذالهال ةبآلا ىف

 بيطتار صقلاب وجو
 نوليختياوناكمهنالمهسفنأ

 اموحواحانجرصقلا فنا
 رايشعإب طب رش هل او-5)

 متفخ نارك ذ ىنعي(بلاغلا|
 رسدقلا طرسش هنال سداغلا

 لزعهنو دقن. الذ ةقيقح

 هنالخال لد فوكلا مدع

 . ىف فوملا كاغلاناك
 ” ةيالالوزنتقوف رفا
 لصهأو ناكرشملاةرثكلا

 هموهفع قاعتهلوق ) ب رحلا
 نه هدأ ص (صخ نم

 نعش سو هيلع هللا لص 0

 هبةصوصخم ةالصلا هذه نإب

 ىف رك ذدهنال 4_- عم مف

 ناكاذا ةالصلا لاح ةبآلا

 رك ذيلو و نينمؤملا ىف سو هيلعةنلا بضلورلا :

 1 ( اءاهقفلاةماعهلوق) ملسو هيلع ةننأ ىلص ىب اا ةرصضضح ة.دوص# ةروك ذملا الصلا نا مهغينأن مق مهفنكرل نا اطاح : ٠

 لوالا ةفئاطا ارك ذودلوق) ةالصلا كلت مهماما م. مقيلفمسيفن تلا ذاو رك ذام كلا ناكمميفتنك اذاهن ادا رمان وكيف ١
 ىأ(1 بطال ابلغفهلوق) ىرخأ ةفئاطدوجو ىلعل دن كعم م-نمةفئاط م هتاف ىلاعنهلوقىف ةروك ذملاةفئاطلا ىأ (مهلعلدب ٠

 ةفئاط لكب ىلصي مامالا نا ىلع دب هرهاظ هلوق) نونمؤملام هىذلا بئاغلا ىلع إسوهياع هللا ىلص ْ

 ىلصي نإبالا نوكييالاذو مامإلاةالص ماع عم نيتفث الا نم لك ةالم, امتنا ىلك هرهاظب لدن كح اواصيلف هلوقنال (ةرصا



 ءمس وتلا ىلعلادلا ر 0 الكسل مطةكتنالملال وة نال هجن واولاق ىلع ةفوطعمإ_ج كئاواف لاعتهاوقىأ (1لا
 ّْ انمانههوت امر 4 رو ا راف تل 0000 ملجرلا: نك-*الهلوق) مهي ةاععوس ىلعلاد بجاولا

 مياعبجاولا ةروكذملاةءاجلاةكمالملا خيب ون ةبآلا نءموهفملا
 "ىلعخيب وتلاو ةكم نم ةرجطا ب وجوةنآلا نءمهفب رشوان نسملا ارك ذامىلعلدبإل اذهوةماقالا ىلعخبب وتللاببس ةرجطلا

1 

 1 3 ةرافكلا مهدعقا ن مواهكرت ىلعةكم نم ةردطاومب

 ةرحطابوجورلعاانلق ةرحطا تبجودجوا ب بسلا |ذهف نيماسملل نيدلا ةماقا رست مدعل ناك اا ةرجطاب وجو نأ حالو

 رب نال ,هوب ذع ومهوذ 1نيكر رشملا نال نيكرشملا ىذأ مفد وهرتا 6 ئّثو هلدب رك ذام درجلال سمالالوأ

 | وهني دةماقا نم السلا نك شيال عضوم نم 5 0 0 0 0

 تاأالد 5-3

 نضلاو لايام نيا“ مالسلاوةالصلا ل دكر : 1 نا 00 5
 * ودل_عامسا .4ضءل ع

 نادلولا رك ذ دو هبااةراشالاو هريمصو لوصوملاف مظوخدمدعل عطقنم ءانثتسا (نادلولاو 7 ا 0
 5 5 1 2 فسم خز

 بوجو'ددص ىلع مهناب راعشالاو مالا ىف ةغلاممللف نادبصلا هيدي راناو رهاظف كيلامملاهب دب 3 0 59 1
 5 _طوخد مدعلهل وو

 م«ادزجاهينأ مهيلعس< مهماّوقنأواهنعم ط صيخالفةر طا ىلءاوردقو اوغلب اذا مهنافةرح حطا || .. ِ 3 9 3

 لاحوأهيف تيقوتالذا نيفعضتسال هفص (اليبس نود” «يالوةليح نوءيطتسإال ) تنكمأ 0 راع هولا ال

 سلا ءادتهاو هيلع فةوتنامو ةرجطلا بابسأ نا دجو ةليملا ةعاطتساو هيف نكستسملا نموأهنم 00 ا
 7 5 ري

 او عامطالا ةماكب رك ذ (مهنعوفعي نأةللاىسع كتلوأف) ليلدب وأ سفنب قي رطلاةفرعم ١١ نكلةراشالا
 نيفعضتس ةر و

 ونمأي.النأ هق> نمرطضملان | ىتحريطخ ىمأةر حطا كرت ناباناذياوفعلا نا هلوق) ا
 قلعي وةصرفلادصرتي

 رهاظف كسالاملا 57 0

 (نايبصااهبدي رن او

 د رأاذاف مهفعضو# مومع فعلي

 بوجولا مدعن ا رهاظى ا

 اماو مهفعض لجال مهماع

 نايبصلادارملاناك اذا

 مهياعبوجولا مدع سلف
 ريسغمسعال لب مهفعضل

 اوناكولو ئشب نيفاكم
 ئثم_ماعبحجب مل ءإب ايوقأ

 راعشالاو ةغل ايمللمهدارباف

 لوا عضوم نم لعب مهلعبوجولا ىننلاقينأالا ةرجملا مباع تبجوا ناربصلا فعضتسإ لوا مهي هنأهيفو نب روكذملا

 هن هدب ال (نإراعتمبو+ولاوعوقولاهلوق) ذخالامدعدرجملب بنذلوذخالا كرتسياوفعلا نم دا اراانوكيذئنيحورتا

 ,1ناو بوجولابراقيإل انهفهيهلاصتاوأ هيهفاصتا عش ىلع ئيثع وقوبدارملا نكن الوقنف رك ذامرهظي ىح عو ةولا ىنعم

 .عوتولالاقينأ نكي د هيف ماكشي تح نيس نأديالف رخآىنعم هبدب رأناو هب راقئال بوجولا ىنعم نيعاذهف هنمدر ودص بوجو

 وبئهلوق) تيثىنعلاناارتكءرك ذام ىلعراصةدالاىلوالاو طوقسلاةغالاف بوجولان ال ناب راقتمةغالالصأ بسحن بوجولاو

 . عوقولا ققحت ىف بجاولا يمالا توب ل ثءانوبث يأ (بجاولا مالا

 اوحتم (اريثك انغام ضرالا ف دحيهتلا ليبسىف رجا مي نمو اروفغاًوفعةنلا ناكو) هبلق

 ءاضإأوهو مهفون مغر ىلع مهقرافي ىأ هكواسب هموقمغارياقي رطل يقو بارتااوهو ماغرلا نم
 ع هلوسرو هللا ىلا ارجاهم هديب نمج رج 9 ن.دلاراهظاو قزرلا ف (ةعسو) ماغرلا

 اناا ىلعصللابو كرنب وهم فوذح أد ترم رب-خ هن أ ىلع عفرلإب هكردب“ ىرذو (توملا

 5 اح رتسأف زاخلابق أو ميك ىني ىزنم كرت اس هلوقك

 ينسعلاو 0 لا 0 (ابحر اروفغقنلا ناكو لاى هرجأ مد

 انت لعد يف ةتولا 0 رش ال غلباف. ديلا ىلا اهجوتمرب 0

 3 ٌتافرسو هيلعةللا ىلص كلوسر هلع عب ا قلع كمنألا كلوسراهذ_هو كلهذه مهلا

 | ارميست (ةال- هلا نماورمصقت نأ حا انجح م<.دلع سياف ) متر فاس (ضرألاف مب رض

 ْ نور - كلاى 3 - ؟مالسلاوةالصل هيلع هنأ دب ْوِ وهب وجون و: هزاوج ىلع دي هيف جرحلاقنو

 ترصق هللا لوسرابتلاقو ميداس الع هللالوسر مدع ىلاعنهللاىىذر ةثاع

 عىلاعت هللاى كر رعلوقل ةفينجوب ًاهبجوأو ةشلاعاب تقل - ١لاعق ترطفأو تمصو تا

 اب ءىلاعت هللا ىضر ةشئاعلوقتاو سو هيلع هللا ىلص مكيبن نا سل ىلع :رمصقريغ ماه ناتعكر رفسلاةالص



 دات لأ نيالا نع تف دمت اهل ناكر صأو كت نترك شد كنة دمر ف اننا ذا ميشا ىدأل

 ةيناثا| ىلع ةثلاثلا فطعو ل والا ىبِع 011 ل نلف نيدهاجلا عممهانرك ذنذلا ءارضالا نيدعاقلاءاوتسا هانلقت :١

 نيتاجلا نيبف ءاوتسالا ىف ةيفيكن امد :نا بجو ررسل ا ىلو أر يغ نبدعاقلاو نب دهاجا نيب ءاوتسالا رك ذامل لاقب نا نكميانلق '

 تيجاف نيقي رفلالاحاف لأسالئاس نأكر وك ذملا ءاوتسالا ىفئال لاقي وأ ف طءي41 فوالا نايب امهنالجالى أ اذافهتيفيكنيتزيخالا 5
 ةديقعلا فامهك ارتشال جال نيقب رفلا نيب ةكرتش م ىهىتاا ىنسحلاةِب وثلاع ءاطعا ىأ (ا ممم ةديقع نسل هلوق) معاها ركام

 مهلضفو ىنعملان وكيف (رددملا ىلع تاجرد بصتخي نا زوج وهوق) دا اوه ىذا! لمعلا أل نيدعاقلا لعن دعا ارح :

 لاقب نان 5 نب دهاجملا لليضفتررك 1١1.5 هلوق ةجرميهجرو ةرفغم هلثا رفغىأ ”(اهءاعفرامخإهلوق تالضفتتلا | '
 تس سي سس ل ل اا

 ا ىف توافتااامناو مهني صولخو مهتدرقع نسم ةدِلا ىهو ىنسملاةبوثملا ( ىنسحلا هللا دغوإ) ٠ تايم ثالث مهليضفنرك ذ
 ىلع بصن (امظعارجأ نيدعاقلا ىلعنيدهاجلا هللالضفو ) باوثلادب زا ىضتقملالمعلاةدايز
 يل ةذائز مهالع اول 340 ءاطعالا حم هنمضل اهل ىناثلا لوعفملاوأ رجأ ىن ع لضف نال ردصملا أ

 بصتنينازوجن و اوجأ نمل دباهنمدساولك (ةحروةرقيتموهنستاجردإل ايار 00 ١
 ةرفغموةركن اهتالاهبلعتسمدقت اهنعلاحلا ىلعارح ا واطاوسأ هدب ريض كلو ةكردصملا ىلعتاجرد |!

 داهحلا امظعت اليصفتوالا جا هيف ةغلإب و نبدهاجلا ليذفت 0 امهياعفرامضاب ردصلاىلع ةجرو :

 ىفوط لعجامىالاو رك دلال مجورفظلاو ةمينغلا نم ايندلا ىف مطّوخام لوالاليقو هينا :

 ىمطزانم ُثاجردلاب وىلاعتو هنا>بس هللا دنع ممتازخم عافترأ ىو الا ةجردلاب دارملالمقو ةرثآلا 0

 ءافتك ١ فلختلا ىف مطنذأ نيذلامهىناثلا نودعاقلاو ءارم دالام ه لّوالا نو دعاقلالل.ةوةنحلا |

 ةالصلا هيلعهلوقهياعو هسفن دهاج نمنورشآلاو رافكسلا دهاج ن 0 نو دهاجلا ليقو مهريغب

 مهنم طر طرق نأ ىسعامل (اروفغللا ناكد) ربك الاداهلا ىلا ةعالاداولا نم انعجرمالسلاو

 مهتؤوت ”ىرو ع راذملاو ىذاملا لمتحي (ةكن ةالملا مهافوت نرذلا نال مطدعواع (امحر)

 اهافيتسا نم موك« ىأاهنوفوتيف م سفن أ ةكل ا هللا نأ ىنعع تيفو عراضم ىلع مهافوتو 1

 تازئاهناف ةرفكلا ةقفاومو ةرحيطا كرتب مهسفنأ مهماظ لاحف (مهسفنأ ىلاظ) اهنوفوتسف
 مطاخيب ولا ةكناللاىأ (اولاق) ةيجاوةر>طا تناكنيح اورجاهم لد ,اوداسأ ةكم نم سانأ ف

 اورذتعا (ضرالاف نيفعضتسم اذن ك اولاق) منيدرمأ نم مالك : ىأىف (متكمف) ْ

 ةكشاللا ىأ (اولاق) اقلك العاو نيدلا راهظا نعوأ ةرجطا نع مهزتو مهفعضإ هباوحو
 نورجاهلألعفاكرتنار طق ىلا (اهيفاورجاهتذ ةعساوةنلانضرأ نسل اتيكستوأم طابي ذك

 ناربخوهو رافكتلا مهمتدعاسمو بجاولا مهكرتل (منهجم هاوأم كئلوأف) ا تملا ىلا
 دياعلاواولاق ري اوأدةرامذاب ةكئالملا نملاح منك ميفاولاقو طرمشلا ىنعم مسالا نمضتلهيفءافلاو
 مهريصم (اريصم تءاسو) اهنم ةَح نة سماهلبق ىبنل ال١ ىلع ةفوطعمةاجوهومطاولاةىأ ف وذحم

 هانا ءارتسالاو
 ني< رص انرك ذةثلاثلاو

 لاجالاى س< ةغلايملااماو

 نيدهاجلل تبثأ هنا ويف

 ارجأتدثأْةجردياليضفت

 ليضفتلا بساماو امظع
 قار اللا توافتلا نمره يف

 ليقناف ةجرلاو ةرفغملاو

 دعاقلا نوكي ال نا مزاي

 ةرفغلااذ|ةاموح صاروفغم

 انهناتروك ذملا ةجرلاو

 ىاشيالاذهو ناةميظعلا

 اًضيادعاقلا نوك نا

 مل امو-- صاروةغم

 ناترفغملا توافت مزاتي

 مطنالاقتي وأ نيتجرلاو
 داهللاب بسب ةجروةرفغم

 نوكينا ىانيال اذهو
 0 ل رمل لعاتلا

 ٍإ
 موخاهكوالاليقرهلوق)

 انما و مطاوماب نب دهاجما هللا لضف هلوق نيب فالتخا رهظيهناوهو انه» مده ون لاوس مقدلإللا م دكلااذه (ايندلا ف دلاف ٠

 توافتلانا ىتاثلا نمو ةدحاو ة+ردب امهننب توافتلا نالوالا مالكلان | همسهشلا ذا لا نب دءاقلا ىلع نيدهاجما هللال ضف نيبو ٠

 نودهاجلاليقوهلوق )انلة ىذلا قيقحتلا د_عبانههةروك ذملالاوقالا ىلا لاؤسلا عفد ف ةحاحالوةجرو ةرفغمو تاحردي امينا 1
 رافكلا عمن د_هاجما ف مالكلا نال عضوملا اذ هىديعب ريسفتلا اذه (هسفن دهاج نم نو ,رخآلاو رافكلا دهاج نمنولوالا '
 فذع (عراضملاو ىضاسملا لمتحهل اوق) رافكل اداهجىلا مقيم ن .انههن ودعاقلا نهردابتملااضي ًاوررمغلا ىل اوأريغب ديقاذلو '
 نملاحهلوق) لظبجاولاكرتنال مظلا لياداذه(ةبجاوةرحطا تناكنيح هلوق )اهقيقحت عطقلل ىضلاباهنعربعو ةقيقح لبقتسملل ١ اهنا لاقي, لب ةقيقح ىضللا ريغ لعل محن أالاةيضاملا غيصلا نمددعل ءىجام قباطيالذارظن لاه>الا اذ_هىو نيءاتلا ىذا 2

 ةفوطعمةلج جوهرهلوق) رامخالا ىلا ةجاحالف لبقتسملا نعي تناك ١ اذاام ًاراهتقيقح ىلع يضاملا ةغيصناك ١ اذا ١: اذه( دقرام راض 1



 2 ترسم ل داهت+الاو وتينثلا 0 وتنا نسر

 8 ىتااماللا ىلا مجرب ىذلاوهو (هيفىذلاريمضلا ن نموأهوق) هتذخاؤم مدس ءودوتم ا ًاطخ ىلع دياذوهف اوطخأأول ئش ةم-ولع

 دعاقلا نم ةعاجدوصقملاذا ةركح دلاكح يف نودعافلا ىأ( مهنايعاب موقهب دصقبمل هنالهلوق) نودي نيذلا ىنعملاذا كونسول

 | ةلعلا قالطا نم نم مهفني (ةإءريغ نمداهجلا نع را ىنبسي ميثالا ىلع رم ًادفاو رعاشلا لوق رظن نوك ف نينيعمريغ

 : 0 000-- 0 0 بنسب وأض ضو رغو نول

 ُْ نب 0-0 0 نم مهفي نكلررضلا ىلوأ ريغديقي ة داق نكتمالاو دهاجلا رياك رضا دءافلارجأ نأ الوأ دييقتلاب

 ٍ م ىنعملالاقف دييقتلا نهفنصملا قفاوب اح ريم فاتكلا ب حاصلا معاو فالحل عفن :ةرارك داع ديفاداوةجردلا ىفنيقتي رفلا

 03 ءارك ذدق تلق ناذ لاقمْفصولا اذطةنمض::!ىلوالا ةلمجللانايبةلمجاهذهن وكف ررسضلا ىلو أر يغ نب د_عاقتلا ىلع نب دهاجم اهلا
 ءارضالا نيد ءاقلا ىلعاولضف نيذلا مهف ةجردنولضفملاام|ت لقمه نفتاجرد 01 ( نيلضفموةجرد نيالضفم هناحيرس

 - 2 0 تاجرد نواضفملا امأو
 | ١ 1ناو هركملاناعإةحص ىلع ليل دهيفو هلام وهل هاير فولد ولاقووإ_ةقفةنلاالا هللال لاقف | نب اتا لحاوا ف نلف
 الا عذوم ىف (نينمؤاانم) برحلا نع (نودعاقلا ىوتسال) رفتغمةأ طخ ناو ئلمح فلختاا فرط ن ذأ ن ذل

  موقهب دصقن ملهنال نودعاقلا ةفص عفرلاب( ر رضلا ىلوأريغ) هيفىذلاريمضلا نموأ نيدعاقلا نم | ناضقانتمنامالكلاو هإ

 1 َ . ىلءرجلاب"ىرقو ءانئتسالاوأ لاما ىلع ب هناب ىف كسلاو رماعنباو مفانأر قو هنملدب وأ مهئايعاب || ىلع لادلوالا نافئرتاك

 ا : | مأنبالاقق ررسخاكوأريغاهيف نكي لو تازئاهمأتباثن دب زنعو هتملدب وأنين مؤملل ةفصدنا ىلع نيدهاحلل سل نا

 ظ 0 ىذفن ىل هذقن تعقوف ىحولاهساج ىف ل سو هيلع هللا ىلصةتنالوسر ىشغف ىمعأان ا وفيكو موتكم || لضف ءارضالا ني دعاقلا

 ررضلالواريغ نينمؤملا نمنودعاقلاىو تسال ع |لاةف هنعىرسم اهضر نادل مالكلاو ناي دانلماج

 0 . ةلعربغ نمداهملا نءدعق نم نيب ومهدي ةاواسمال ىأ (مهفتأو مطاو هانا لبس ىف نو دهاجماو) لضفف مي رصلا ىتثلا

 || هتلزنم طاطحنا نع ةفئاو هتبترلاعفر داهملا ف دعاقلاب غربا توافتلا نم امهنيبامزيك ذنهتدئافو || نيدعاقلا ىلع نيدهاجما
 | هيفءاوتسالا ىنن ١ ةحضوم ةلج (ةجرد نبدعاقلا ىلع مهسفن ا ومطاوماب ندهاجما هللالضف) || ىذلاو ةجردب ءارضالا
 رارساب يع اهتناو بر طخ

 نءموهفملا ناهمالك

 هلوقوهولوألا مالكحاا

 دعو نيدهاجا ءاوتسا مهسفن أاومظاوماةللا ليجس فن ودهاجلاو ررصقلا لو ارتغ ناني هولا نم نودعاقتاىوتسال ىلاعت

 ادا لا نب دهاجلا هللا لضف ىب مو ةناثلاةلج اداره اوالص انوردقي.الوداهملا ىلغ صرحلا ةدش مطنوك نيذلاع ءارضالا نيدعاقلاو

 ف نبدعاقلا ىلع نيدهاجلاهلل| لضفو ىلاعت هلو ىهو ةثااثلا لا نمدارملاو كلذك نونوكمال نبذلاءا ار.ذالا ىلع نيدها#غلالْضف

 نليلدب نبدهاجملا نو واسإ مهءاف ررغلافوأأالا نودهاجيلاو نودعاقلاىوتسال ىنعملا ىروباسنلاةمالءلالاق هنازعاورذعم طسدل

 | اهي ناك امىدبعلاوبد ك0! ىلاعتةنلا اق دبعلا ض سماذا مو هيلعةنلا ىلههنعو تب دحلاةنيدملاب متفلخ دل سو هبا هنلا لف هلوق

 لجوزعةللاهات [لجر ةعب رأس انلالاق لسو هيلعهتلا ىلص هناءايحالا بارت 5ىف مالسألاةتسمامالا ركع: ذو ىهتاأرسب نا ىلاةحصلا

 ام ىلاعتهللادأت ؟لجروءاوسرجالا فامهف لمءياكتامعل هان [أم ىلاعتهنلا ىنان آول ىل-ج :رلوقيفهلام ىف هماءب لمعي وهفالامواماع

 هلا اضي ا ىوروءاوسرزولا ىف امهف لمعي تاممهان اام ل-ةهىلاعن هللا ىنات اول ل- جر لوقيف هلامىفهإه< طبخت وهفاماعهنؤيلو

 5 - كلذفان :وكرشأ الار افكلا ظيغي اًتطو مانئطوالوايداوانهطقاماماوق ا نكرتة#فيدملا ىلا كوت نمعجرا.!لاقإ_سوهيلعهللا لص

 0 ينال اوك را تال أمامالا لاق ة ةينلا نس كان وكرشف ةرذعاامهسيحلاقانعماوسلو هللال وسراب كلذ فيكو اولاق

 يانادب هتمسقلاماعط لمرلا اذهن اكول هسفن ىفلاقف ةعاججف لمر نم نابكب ىمالجر نإ تايلثار ءءالافولاق هب واسمو هلم
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 , ' نمط 7 هنال ردصملا ىلع وأ ةجردب ىأ ١ ضفاخلا ع زني بهل ةجردو قباسلا ديبقتلا ىلع نودعاقلاو

 || نيدهاجلاو نيدعاقلانم (الكو) ةجردىوذ ىنععلاحلاوأ هنمةرملاعقوم عقوو ليضفتاا ىنعم



 هيفامل هلوق) طايتحالا كرتنم هنعردصامعرجزلا عم هيلع باو أ

1 

 7 ون يلع هللا باتو ىأ ردصملا ىلعو أ« 3 ون ليقاذا ةياعلا باث نمةبوت كلذ عرش فلاح ا ا

 هلاك (املعهللاناكو) اهتفص (هللانم) ةيون اذنب م فذ لاملاوأ

 هنعلو هيلعهللا ب ذغواهيفادلاخ مهجهؤازؤ ادمعتمانمؤملتقي نءوإل هنأشىف صأامف ص
 لتاقدب ول لبقت الام نع ىلا ءن هللا ىذر سابع نء لاق ميظعلا ديدهتلا نمهيفامل (املفع اباذعهلدعأو |

 ىلاعتهلودتا بتيول نمب صوصخم هنا ىلعر ووبلاو هفالخ هنعىور ذاديدشتلاهبدارأ هلءاوادمعن مؤ
 لزنهناهدب وي و هريغوةمركعهرك ذاك هل لحساب صوصخء امان دنعوهوهوكحنو باننا ارافغل فاو . ا

 هيلعللا لص هللا لو سر مه ىماف هلتاقرهظيملو راحنلا ىنبىف اليتقاماشههانأ دجوةبابض نب سقمىف 8 1

 دواخلاب دا رئاوأ ادهم ةكم ىلا عجر وهلتقف ملسم ىلع لج مث هس -ءلااوعفدف هتيدديلا اوعفدينأ سو ْ

 اونمآ نيذلااهأي) مهباذع موديال نيماسل اةاصع نا ىلع ةر هاظتم ل'الدلاناذ لي وطلا ثكلا" ا
 اواصنالو هنايثو سعالان اب اوبلطاف (اونيبتف) وزغلل متيهذو مر فاس (تاليسالا ؛ رضاذا |[ 1

 ميلا قلع نال اواوقتالؤ) . كلا رك ارا ىفو انه نيعضوملا ىفاوتبئتق ىقاسكلاوةز رجحأ ارقوديف ْ ١
 مالستسالا ىأفاالا ريغب لسلاةزجو ضاع نباو عؤان ًارقو مالسالاةيحتبم اي يض (مالسلا ْ

 ىأ حتفلإلانءو.؟ىرقو اذّوعتم كلذ تلعفامناو (انمْؤمتسل) اضيمالسلاهب رسفو,دايقتالاو |
 وهو دافنلا عبي 0 ماطح وهىذلا هلام وبلطت (ايندلاةاي ا ضرعنوغتنت) ناءالاه الوذبم ٠ ١

 9 ! ( (مانم ةادنعف) تدثنلا كرتوةلوك١| ىلءمطل ما اوهامب رعشماولو قت ف ريمضلا نءلاح أ

 مالسالاف ملخداملقأىأ (لبقنممتك كلذك ) هلدلاثمألتقنعكينغت (ةريثك ) د
 ْنغ) متنسا آب واق طاوم لعي نأ ريغ نمىكلا اومأوك ٌؤامداهب تنسف ةداهشلا ىتملكب متهّوفت || د ْ

 ممالسالاىف نياخادلاباواعفاو (اونيبتف ) نيدلا ف ةماقتسالاو ناممالإب راهتشالاب (مكيلع
 نمهللا دنع نوه ًارفاك فلأ ءاقبانافافوخو ءاقتاهيفاوأ خد مهنابانظ مهلتفىلااوردابن الوكت لنآ تل ْ ١

 هللانا) م طاح نم رك ذامىلعك- هلا بدترتو سمالا مظعتل بانك اندر ركل - *ىرمالتق |[ ا

 ةيرشن !ئوز هفاوطاتحاو ل هلاواوةفايجالف ةمضرغلاب و هباملاع (اريبخ نولمعتا:نآك 1

 ال أليخلاىأراماف همالساب ةقث ساد ىم قلو اون رهف ك دف لهأ تزغ سو هيلع للا ىلص هللالوسرل ا

 هللا ل وسر دم هيا الاهلي ال لاقو لزنو ربك او ركوهباوقحالئاماف دعصو لبجلا نملوقاعىلاهمنغ أ |
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 هللا |[

 لبس هك كانك فلاحا |وق نم دافتسملا مطاح ىلع نويبتلاب يمالا ببن رتىأ (حارك ذام ىلع نإ

 ىلعص (ةبون ) نيعباتتم نب رهشم ادص هيلعبجاولافوأهيلعف ( نيعباتتم نإ زهشمايضق ]لاهل

 هلةقداراف ةميدغ لف لجرب صدا دقملا ف تلزن ل.قو تازنفهمنغ قاتساو ةماس ًاوزتقف مياعمالسلا || |||

 . مس هل ثراوألوانمؤمالو ادهاعم سبا ص خشلا كو ناررع ذأ نبدهاعم موأ نم ن يا لقوم ينل

 ناكوأ لاقي ناىلوالا اذه ىلعو مئاقةيدلا موزلف إسم ثراو هلواماسم ناك اذاودهعالةبدلا مزافادهاعم ناك 50 ةيدلا مزلن) الف

 وهىذلا هيلع ريمض نملاحدب وناذف ني ريش مايد هيلعيىأ (ةبوئاذنب رهش ماي ص هيلعف ىأ هلوق) ثراو هلواماسم

 برتل رك ذامب اح اف ه يلع فسأتلاو ة ةجرلادارملا لب أطيملا ل_:ة فن ذالذ اين ذلارفغ سيل ةبوتلا نمدارملانا معاو لوعفملا

 (1-1سابعنب|لاق ميظعلا ديدهتلا نم
 مايل دناقوتلا لحال ىأ

 نبالاقةبآلا نم مهفيىذلا
 لتاقةب ون لبقت الهنا سابع
 هنارهاظلاو ادع نموا

 في وختلاودب دشتادارأ

 لتق نع ميظعلا رجزلاو
 مدعبدارأهناال ندهؤملا

 ةقيقح همدعهت ونل اوبق.

 هت ون ناه:عىو رذا

 روهجلاو ةلوق ( ةلومقم

 م نب صوصخم هنا لع
 روك ذملاباذعلا ىأ(بت

 "1 ضوصخ
 بات نم نا ضرغلاو لتقلا

 بذعيالو هتب ون لبقت
 رهاظلاور وك ذملا باذعلا

 روهجروهخلا نمدارملانا
 ةلزتعملا ناف نيماسملا

 قف ةردعاشألا هففاوم

 الو بق, ل نم ءاؤجنا
 فيك لوقي نا لئاسا ناك

 دزعرك ذامهؤازج نوك

 م-ونا لاحلاو ةنسلا لهأ

 ماقا و مولا نا ىلع
 دلال ةريبكدلل بكترملا

 ناباو+لا فلاقراثلا ىف

 ناياماوةن آلا اهيفادلاخ منهج هؤازؤ لتقللالحتسمادمعتمانمو ملتقي نمو ليقهن إك_ةلالح ةسالاوهو در ةردقي ناباندنع ةيآلاهيجولا 7

 ىلع ةرهاظتم لئالدلا ىأ ةر هاظتملئالدلا ناف هلوق ةنسلالهأ دنع ىأ (1ا اندنعو هلوق) ليوطلاث كمل ادوللا نمدار الاقي.

 نملدرن نمةبحلاقثمهبلق فن اكن مراناا نمج رب هنا ىلع تلد ثيداسألاناف كا ذغو .ودبال تناك ةيصعم ىأب نيملسملاةاصعنا

 تا هلا نيبملا مالا ىأ ( هناا سمألا نايب اوبلطاة كو تناك ةيصءهىأ اهنم تردص ناوارخا "جر نمؤا انا ىلعةلاد ىهف ناسا :

 بيترتوهلوق) مسلا كيلا ىتاا نملا ىلعللدلاو نئارقلا بلطف عسولا ردقباودهتجاو اوفقوت لب سمالا ىاواجتتالهنا ل صاحلاو :



 ,ةرابعلا لها لام نمت (الا الا نه ئفىفولتقيالىأ هلوقإ) «ولزتعانافدلوقل ةدئاف ن نكمالاو ١
 مم + لثق ناس ين ال ىنعملاو اًكطاخ ىنعع ًاطخ ليقولو هنامز ىفالاوأ أ طا لاحىفالا ىنعملا نال لاحال هيف لوعفم طش

 )| اك دوعتلا سس نيملا نافانبج برم لا نعت دءق ل ثم نوكيف (اطخللالا هلوق) ىلوأ ناك ًاطخابافدتم ىأ ائطخمالا ةفصب
 ملعجولهنالريدقتلا اذهىلءامطقنم ءانثتسالالعجامنا (مطقنم 2. )١١( ءانئتسالاوهلوق) لتقلل ببسأطخلا

 نمبلطبالمااذادسفل |
 لكى لّتقلا كرثنمؤملا
 مزليف أطلا لاحىفالا لاح

 ًأطخلالاحلتقلان وكي نا

 هلوق )كل ذك سدلواب واطم
 ةقدصامنءوفعلا ىمس

 وفعلا ىلعىأ( هديلعا

 ةرثك اثحشتوك بنسو ١

 تحلى ددراولا ضو 1

 مظعو تاقدصلا ىلع

 قاع: ءوهو هلوق) اهءاوث

 ىف ردقملاهيلعىأ (هيلعب

 هنال ةبقر رب رحتفهلوق
 رب ره يلعف هلوقب رسف
 نملاحلا ىلعهلوق) ةيقر

 (فرظلاوأ لهالاوأ لتاقلا

 نءلاحاوقدصت نا ىنحيال
 ممتالرهاظلا بسحلهأالا |

 الاحهإءجاماو نوقدصملا
 ىلا عجارلا ريمضلا نع
 ردقهصأرايتعابف لتاقلا

 ناالاىنعملاو هيلعوه

 هيلعفالاو هيلع اوقدصيب
 ةيدو ةنمؤم ةبقر رب رحخ
 نمهلوق) هدأ ىلا ةعاسمب

 فوأ(نيب را#رافك موق

 نوك.نا ىنعملا اومهفيعاضت

 موقلاع الؤه' نم ادحاو

00
 

هفيعاضت ىف هبوكبدار !اوهاذدتو ,هنيب نوكيو نكي وأ
 م

 . 3 ه

 | اضدارتالاةروصن ا دا 00 1 7 هادا ليلالاو

 . نبر نكن و دج هلتقو مهد أ ىف كل نذ ا ف( اليبس موياعكلل هللا لعجاغ)دايقتالاو مال تسلا
 او رهظأوةنيدملا اونأرادلادمعونب ليقو 00 (مهموقاونمأب ووونمأ,نأن ودب 1

  لاتقىلاو رفكلاىلااوعد (ةنتفلاىلااودراطك ) اورفك اوعجراماف نيماسملا اونمأيل مالسالا

 1 لكلا ميلا اوقليو موازتعي ل ناف) باق بق 0 اهيفاوملةواوملا اوداع (اهيفاوسكرأ ا( نيماسملا

 ١ (مهومتفقث ثيح مهواتقاو مهودفل) ملاتقن ّ (مهيديأاوفكو) ا اودشإاو

 / اناطاس موملع مكلانلعج مكتلوأ وز ضرع | ىفأ بجوتال فكدادرحناف مهم مكن 6 ثيح

 | ةردغو مه 'رفك حوضوو مهتوادعر وهظاىسلاو لتقل هطض رعتلا ف ةئاوقَح (انيبم

 .لتقينأ) هنأش ع نمسيلوهحصامو (نم 2ك مهلتق فكل انذأثيحار هاظاطاستوأ
 نمئشف هلتقيال ىأكلو ءفملاو أ لاحلا ىلعهيصنو هّتضر ع ىلعهناف (اطخالا) قحريغب (انمؤم

 ليقو أطخالتقالاىأ فوذحم :ردصم ةفصهنأ ىلعوأ أطللالاةل- ءلوإةقيالوأ أطانالاحالا لاودالا

 .هماضيالامأطخاو رك ذاممؤ زف أط خلق نا نكس -|ىأعطقنمءا اتدسإلاو ىونلا ىنعمف ىنناك م

 فصيف ملسمىركر وظحهبدصقيالوأابلاغحورلا قوهز هب دصق الوأ صخشلاو أل عفلاىلادصقلا

 فيفختباصعك ىطخو دملابءءطخ“ئرقو فاكملا ري_غلءفنوكي وأ همالسابلهجلا 0 رافكلا

 | 1159 قل رطفدب زن ثراح ققلمالا نم لهج ىف أ ةءب رىنأ نبش ايعىفتلزن ةبآلاوةزمملا
 ل همجاوفوأ هياعفىأ (ةبقررب رحتف طخ دم وم لق ند لتقف شايعهب رعشر مو لسأ دق

 هب ىمس هنم عضو م مرك ال هجولارحهنمو ئشلا نمم ركسلل قيتعلاكر حلاو قاتعالارب رحتلاوةبقر

 |١ (ةنمؤم) سأراباهنعريعاك ةمسنلا نعاهم ربعةبقرلاو ديبعلا ف موالاو رارحالا ف مركلانال
 |١١ رئاسك اهنومستقيهتثروىلا ةادؤم (هلعأىلا ةماسم ةبدو) ةريغص تناك ن او اهمالسإب موك

 ' ثرو أن أى ماب مسوءهيلع للا ىلصةنلالوسر ىلا بتك ىنالكسلا نايغس نب كاحت ضلوا ثدرراوملا

 :  هلامىف نكي مل ناف لاملا تيب ىلعف نكن 0ناف ةإاعلا ىلع ىهوا عجوز لقع نم ىنابضلا ميش 11 سعا

 || نعو هلضف ىلعاهيانتو هيلعاثح ةقدصاهنع وفعلا ىمس ةيدلا, هيا ءاوقتعة,نأالا (او ةدصينأال)

 ىلااهماسي وأ هيلع ةبدلا بحى اةماسم وأ يلعب قاع تموهو ةقدص فورعم لك ٍلسوهيلعةنلا ىلا

 . ناف) فرظااوألهالاوأ لتاقلا نم لالا ىلعبصنلا لح ىف وهف هنامز وأ هيلعٍمهق دص:لاحالاهلهأ

 00 |ناكن افىأ (ةنمؤ.ةبقررب رحتف ن ءؤءوهو كلود موق نمناك

 مهيب و هني ةثاروال ذاهلهالةبدلا ن ود ةرافك-١|هلتاق ىلعف هناعال هيلو مهفيعاضت ىفوأ نيب راح

 | تؤمن رو هله ىلإ ةءاسمةبدف قاشيم مهنب وكن موق نم ناك ناو) نوب راج مهنالو

 ]| ةيدلاو ةرافكلابوجوىفنيهسما تبكاقل ةمذلالهأوأ نيدهاعمةرفك موق نمناكن او ىأ

 لصوتامالو اهكلعلنابةبقر (دع/نف) لسمم راودل ناكوأ ادهاعملوتقملا ناك اذاامفدلغلو



 0” ا 4 1
7 

 عظدىف ةحيحصلاةرجطا نم دبالدنأ هنمرهظف ايناثمرك ذأملاتفتليلولوالا لامتحالافاشكلا ف روك ذلاوةرجحلا نمدبأل ٠

 مهمك ةحيحصلاةرجماب رهاظلا ناعالا نعاولوتناف لاقشيح فاشكسلابحاص ىزروباسينل ةمالعلا قفاوو لاقلاوذخالا '
 لصحن نوكيف ةرحطاب نامالاراهظاوأ هدارصلامتنأ لاؤسلا عفدو مه وك د جو ثدح معواتقاو مهوذ_فل نيكرسشملا است محا ذ

 ءانثتسالان ال حجرأةلصلا ىلع فطءلاناك اما ىنازاتتا ةمالعلالاق (؟ ولزنعانافهلوقلرهظألوال وهلوق) ادحاونيربسفتلا '

 ةفصلا ىلع فامعلا ناك نا نيفاكلا موقلا,لاصتالا رخآلاو نيدهاعملابلاصتالاامهدحأ نا مأ مط ضرعتنا كرتسبسنإب رعشي
 الف مكلاتق نعاوفك نا ىنءملا نال فكللاهنإب رعشي لو لزنءانافهلوق نكتل ةلص'! ىبع طع !ناكن الاتفلا نع فكتلا سفنو |

 نوكيف ملانق نع اوفكنذلاوأ نيدهاعلابنولصي نيذلاالا مهواتقاىأ كلذ د يفي هجو ىلع ءانئتسسالا ىنبنيف مهماع مكل ليبس ٠

 ليصفتلاة دئافام 2ك ؤاج ةافافلاتقلا نع فكلا ىلع رابتعالا ناىنعي رك ذام ىنعملا ناك اذا هناهيلعدرب لوقأ هل ارب رقتاذه '

 فكلا نا م ولزتعا ناف ىلاعتهلوق نم موهفملاناك امل لاقي نا نكحمبيو مكلاتق نعنوفك نيذلا الالاقي نا ىلوالا لب 1
 فامعلاو لوسرلا ىلاءىجلاوهو داو سم رابتعا ختي ةلضاا ىلع فطعلا نكل ونتاديقرابتعا ريغ نم نامالا ىف نايفاكدايمتالاو .

 ىئاثلاورسو هيلعهللاىبصىنا|ىلالاتقلا )/١٠1( نءنيفاكموق ءىجامهدحأ نيئيش رابتعا بجو ةفصلا ىلع 3

 موقلاءالؤهىلا م_عئيحم

 ةاصلا ىلع فطعلا ناكسذ
 موهفملاقالطالا ىلا برقأ

 لا 5 ولزتعانافهلوق نم
 صيصخ ةدئافامتا3ناف

 ن روك ذ ملا نينثتسملا

 . مكتحلا رك ذيزلو رك لا
 نيذلاالالاقيف الوأ ماعلا
 تلق لاثقلا نع نوفكي
 1ك امهصيص# لعل

 نبذ فكلاىلعحلا

 نكم ناو نيقيرطلا
 لاقي وأ امهريغي فلا

 ةرفكلا رئاسك (مهوةدجو ثيح مهولتقاو مه ودفل) نامالا زاهظا نعوأ ةر_حطاب

 نيذلاالا]” ةرصنالو ةنالو مهماوابقتالواسأر مهوبناجىأ (اريصنالوايلو مهنماوذختتتالو) |[
 نواصت, نيذلاالاىأ مهواتقاو ,_هودفنهلوق نم ءانثتسا (قاثيممهندو سس موقىلا نولصي ََ

 هيلعدناف نويماسالا.هل_قو ةعازشمهموقااو 2 راح نوقرافي ووو دهاع موقىلانوهتنيو 1

 هيلع نيع.الوهنرعبال نأ ىلع ىماسالار ع وع نب لالخ ةكم ىلا هجورش تقو عداو مالسلاو ةالصلا | م

 نيذلاوأىأةلدلا لع فطع ( مك ٌؤاجوأ ) ةانمديز نب ركب و نب ليةوهلام لم مراوملا نمهلفءلاأخ نمو |[
 قحافني. راحلا كرت نم .هلتقو ,هذخاب رومأملا نمىنثتسا مهموقلاتةوكلاتق نعنيفاك مك قاج |[ '

 الا ليقدنأكو موق ص ىلعوأ نيقي رفلا لاتق نعفكو سو هيلع ندا ىل_صلوسرلا ىنأوأ نبدهاعلاب. | (ٌ 1
 مو لزععا ناذهل اوةارهظ أ لوالاو ميلعو كل لاتقلا نءنيفكموقوأ نيدهاعمموقىلا نولصي نيذلا || '
 رامذابلاح(مهرودص ترصح) فانئتساو أن ولصيل نايب ا دعب ةفص هنا ىلع فاهاعلار يغب “ىرقو: 1

 رصخلا و نياتاقمريغ لسو هيل.-ةللا ىلص هللا لو سراؤاج إس دم هوذب مهو مز ودص ترصحاموق.5 : ؤاج )ا ا ىأفر د ةفصليقوك وا ناي وأمهرو د تارصحو مهرودص# رصح'ى رقدن هيلع دي ا ا

 نيقيردلاب نوكيرا | (متقلف) مهعبصرللزأو مهرودصانس ورءولف وقنا (ميلع مها لنا هاشولو) | ١ نكيلاتقلا نع فكنا: | ؟.لنافينأ ةهاركدأنالدأن أن عوأ (مهموقاولتاقيدأ مواناقينأ) ضابقنالاوقيدشلا
 نوكناونب روكددلا || (وسا ميلااوقلاو) مد اوضرسعتتب 1 ناف (5 ولاشي رق جراء انافز) ©

 اواصتي نا ىنعيو ىلزتعا ناذدل او ىنامسملا مكحىف ع ور لا رودلالعجو لاا غااوهامتاك رصا/ ىنثت سي امامط بلاغلا نكلا مهر بغي 1 ١

 فاشكلا ىفاذك (11فطاءلاريغب ئرقو هلوق) نامال ىفاواخد كل اوداقناو لاّتفلا ئءاوذك كل ميلا محمل و نب دهاعملاب َ 1

 نم لك ىلع مزلب هنالفايناثاماو لاتقلا نعفكلا امهنم لكن مدوصقم ا نارابتعابديعب فاكس هيففانايبهنوكن الفالوأ اما هيفامهيفو ٠

 لوسرلا ىلا ء ىجلاو نب د_هاعملا,لاصتالا نيتفصلا ناب عما اوهلققلاو دعتأالا بوح و نمىتتسانمنوك نال ةرر ريداقتلا |

 وأ فذ دقىضرلالاق ةفوذحوأ هوجولا هذه ىلع ن الاقي ناىلوالاو كلذ كس لو امهنمد>او ىنكالهنا هئممهفي ونانمؤااو ا ١

 نان ارقلا الاحهنوك ىلع لدي ىأ (ل امهر ودصةرصح”ىرقدنا هيلع لديو هلوق) دارملا ىلع ةلادة_دي رقمايقا اهكعملك لوقت 1

 ناىلع دربملانالرك داميالا-هنوكدي أ فاو ثيغاربلا قواك [ةغلىلعمهرو دصتارصح ةءارقوالا-امهنوكهجولاذانانروك ذملا 31

 نابضرت_ءاىقازاتفتلا ةمالعلا لاقو ةئطومالا- نوكّدف دةرب دة مزاب. العا اذكهردقاماو اموةوهردقم ةفص مهر ودص ةرصح 5

 ةر و رض ريغنم رامذالا ةدايزل امازتلارك ذامن وكيف فوصوملا ف ذحدنءاميسدق ن.دبالفةةصااوه ةئطوملالاخلا نهدوصقملا ٠١

 1 مولرتعا ناف هلوقلرسسفم حلا م ولتاقيوف ىلاعتهلوق نارهاظلا (ىكبل ا اوقلأو كواتاقي ملفك ولزتعا ناف هلوق) رظن هيفلوقأ



 الا ةجحرو اوقي نأ بجلال عبي هللا رو كيلع مالسلا ملا لاق :واهن أ لوقلا اذه قالطأ رم ,-هشبي و اهمامجاه دعب قدايحو
 «بفتوةنآلا رهاظ نكل ىربمدلاهب ح رصام ىلع ءاهقفلا مالكر هاظوهو ةيحتتلاضعبب ىنأهنال مالسا| ك لع ل اوقينأ ىؤكلب
 و مالسلا كيلو لاقي. ناب هرث ذاملممماوحلا يف لاق,نأبحب هلنإةجر وكيلعمالسلا لا لاقولهن ًاىلعلدب نط لا

 ناهيف (1اهربخىلا بذكلا قرطتءالهناف هلوق) هيفسررال اعج ىأ( ردصملاةفصوأهلوقإ) هتاكرب و ظفل لملادازول !ذكوتنلا
 . لهنا عماهبف قدصوالثم .رابخ ا ةثالث نع دحأ ريخ نزوجتذاَرسآلا نماقدصرثك ؟نوكينأ مزاتسيالربخ ا ربخ ىلا ٌبذكتلا قرطت مدع
 رثك أرحآلا ناعم هرب_خىلاب ذك! قرط .للرالا ريخلا نق دصيهناف قدصاهرثك ربخةئام نع ا اهريغنعربخ
 ” مث نيقواخلا نم هريغفالخ هرابخأ عيج فى لاعتهقدص ىلع ماق عطاقلا ليلدلا نافهنلا نماق ددرهظأ نمدارا'لاقبْنأ نكمي واقدص
 ” نم قد أ ىلاعتهّتلا نا ةرابعلا نم دارملا لاقي ن أى والاف ق دصاا ىفىلاعت ها ئمد_> نون أ ىنبذيالةروك ألا ةرابعلا نأ ى وألان ا
 .اههددأ نوكنأداللب ىتأّ يال قدصلا ىف ناب واستم نيصخش )0 50 وكن ال اذ ىلع دامناو د لك
 252-222222222229529-ا5-2-- 7-لا

0 
 : ْ 5 ريحلاو أدتبم هللا وأ ربخو أدتبم (وهالاهلاالهللا) اهري_غو ةيحلا ىلع كبساح (ابيسح ْ رشآولا تديئاسصدعلا نع
 يلا ني_ضفموأ ةمايقلاموب ىلا مروبق نم مكنرشلهللاو هنلاىأ (ةمايقلاموي ىلا مندمجل) 1 جور ؟ةالإ ىف ىنناماف
 نم سانلا ماقىهو ةبالطلاو بالطلاك ةمايقلاو مايفلاو ضارتعاوهالا هلالو ةمايقلا موي فوأ أ ةرص تنيثىلاعتهتلارغ

 || نمول”ر دصلل ةفصوأ مويلا نم لاحوهفع جلا ف وأ مويلاف (هيفبي رال) باسحللوأر وبقلا | 55 للاعت
 . هريخىلا بذكتلا قرطتيالهناف هنماقدصرثك ًادح ان وكن أر اكنا (اثيدح هللا نم قدصأ 0 لاقيت الم اريدك
 || نيقفانلامأ ف متقرفت كلا (نيقفانملاف كل افإل لاحشلا ىلعوهو صقن هنال هجوب | 0 رم
 دا قلم ةتلالوسر اونذأتسا مهنم اسانناكلذو مهرفكى عاوقفنتإلو نينقرفىأ (نإنثف) ناالهتامز ا :
 || ىحالحمم ةاح م نيلحاراولازب ل اوجرخاساف ةنيدملا ءاوتجال و دبلاىلا جورخا ىف لسو هياع أ زوعملا لعاب سيل هريغ

 || موقف وأ دحأ موب نيفلختملا ف تازن لبقو مهمالساىف نوه لا فلتخاف نيكرشملاب وقح . 0 5 20

 | ١ مو ماسالا أو رهظا موقو نطولاىلاقايتشالاو ةنيدملا ءاوتجابنيلتعماوعجر م او وجاد امو (لاهلماعلاح | رلبقو مالسالا او رهظأ موقوأ .رطولا كلا قامتشالاو ةنيدللا ءاوتجابنيلت دا ا
 - نيقرفتم ىأ ناتثف نملاح نيقفانا | فوامتاق كلام كلوقك مكل اهلماعلاحنيتْفَو ةرحطا نع | ّ 1 6 38

 || امره كرأةاد) نيتئف نم دافتسمقا رتفالا ىنعمو مهبف نوقرتفت <-! اه ىأ ريمضلا نموأ مهيف 0 3 0 ىنملاف

 00 واقم ئشلا در سك رلا ل_دأو راذلل مهريص ناب مهيسكحنوأ ةرفكلا كح ىلامهدر (اوبسك | نينتف منو 0 -

 ”(اليبس هلدجت نلف هللالاضينمد) نبدتهملا نم هولعجتنأ (هللالضأنماودهتنأن ود: رنأ) 0 0
 (ءاوس نوئوكشف) مهرفككاو رفكت نأ اونمت (او رفدك كنو رفكنول اودو) ىدطاىلا ىا م 3 اوق)

 الف) زاد ىنَعلا باوج ىلعبصاواو نو رفكن ىلع فطعوهو لالضاا ف ءاوسمهعمنونوكستف يوك قالا نم
 رحم منامها اوققحةتواونمؤي ىتح مهولاوتالف (هللال يبس فاو وجاه ىتحءايلوأ مهتماوذخنتت لما ري -
 'رهاظلا ناميالا نع (اولونناف) هك ولسب ىصأام هللا ليبسوايندلا ضارغالال هلوسر وهن ىه | 00 6
 ل غ فو هلوق) نيقفانملا ص

 000 ةرحمطاب نيتئفو لوعفملا نعول عافلا نعلاحاما ل! لوقتنأ كا (نيتئف نملا- نيقفانملا

 1 اقريمضلا كلذ نملاح نيقفانملا فو رتتسم ربمض هيف ن وكف نيقب رف ىنعع نيتئف ناهدا نال ةينأن كيو امهددأ سل

 هم ليك ًانانهههلكو ظيلغى أهلك جف ريغ عاقلا اذهوحن ريمضلا لمحت ق تشملاب الّوؤم ناكن افد ماجا اما ربل اوأدتبملا باب فىذرلا
 دف

 3 اذههانعم دب زاذهو ةوخالا,فصتمدبز هانعم كوخأ دب ز ناىلارظنهنأكو ىقاسكلل افالخ لمحت .ىل الّوؤم نكمل ناو ريمضال

 1 زاجرك ذاملثمأ دبا ريخىف زاجاذاو لهأتفهمالكى هت !ىقاسكتلا دنع ريمضلل لمحت مهلك اذه ىلعدءاجلاو ةيدن زلابفدصتم

 فاك ىلا جات وهو ىنمتللنوكس:نأز وي انوهول نأ ىلءلدياذه( زاجل ىنَعلا باوج ىلع صاولوهلو3) عنامرهظيالدااضي لاخلا

 - ناذه (نامالاراهظا نعوأ ةرحطاب رهاظلا ناعالا نعاولوت ناف هلوق) ثحيبلا اذه مد: دقو هب ردتصماب ا ناعلن] لر

 " ةر>حطاىل!ةجاحالذ لوالا ناك ن اذ الوألتقلاو ذخالا عفدف ايفاك نامالاراهظانوكن' اما وا الهنال ناعفادتمناريسغتلا



 نك مال امدعنلط انهه ىبهنلا نأ حالو فاشكلاىف انك ىلا نوكيا (,رخ فحل ا ُ

 - لصالا فى مهله ذهالنالاقي نأ ن كو فيلكتلا مدع نع ىلاعت ربخي نب سانملا لب بدلا نسل ف 2!مدعل ايلاطىلاعت هنوك. 0

 رومأمهن يكف فياكتلام دع ةغلابلا قيل ةداراو ىمبا :!|ةروص فم هالكلادارباو اهلصأ ىلا ارظن لمعة ةهريغىفانههتلمعتسا نكل

 ةعاطلامهراهظاولاتقلا نعمهطيبشت ةقباسلاةبآلا ف رك ذامل فاشكلابحاصلاق (هللال يبس لتاةفىلاعتهلوق)فيلكتلامدعب

 هللا لضفتامل ىنع!!لاقي نأ ىوالاف دعب دق نيقفانملا:صق نكس هتقفارمفنصملا مالكر هاظو ةبآلا لئاقفلاق اهفال_خ مهرامضاو ٠
 هنيدموقتاهللاليبسفلتاةكلاسر, 9( ٠م8) مهم ءاده نينمؤملا ىلعو تازجمملاوةلاسرلا فرس ىهىتلا منلاب كيلع

 لا | مهطعب ههركسف جو رخلاىلاىرغصااردب فسانلا اعد مالسلاو ةالصلا هيلع هنأىور دون+لاال
 [ كياعر رضال كسفنالا فاكتنالو مزجلاب فاك ال“ ىرقو دحأ ىلءولي | نوءبسسالا هعمامو مالسلا هيلعج ركن تازيف
 ل ردك حا سراذ | صرت ةاكسفنالا ادح ف اكنالان ألك سفن لعفالا كءناكن الى ال عافلا ءانب ىلعنونلاب

 الا كيلع سيلو نينمؤملا | نيذلاسأب كذإ هللاىسع) ضي رحتااالا مسيأشف كياعامذا قدا (نينمزلا

 0 ناب ناوع اهنمو قلعت هللا هجول ءاغتبا اعفن هيلا ب اجوأ أرض هنعاهم عفدو ملسم قحاب "عا (ةنح 00 لأ | ا خشم نمل عب نا ديدي عب روخم ريماس يكس ا 0و مسرع | يك )ل مخ تصل اونا تا

 داالا لعافال ذاهنناسأب كاللاهللاقو هلبيجت_سا بيغلارهظب لا هيخالاعد نم مالسلاو ةالصلا هيلعلاق  لسمل ءاعدلا
 ا ناب ىو ىو || تن) < اولا بحال ببستلاو ةعافشلا 00 (اهنم بيصن هلنكي) كلذ ل ثم كلو
 0 1 00 ردقتلا ىف اطواسماهر زو نمبيصن (اهنملفك هلنكيي 9 امرحاهمدب ردي (ةثيس ةعافش عفشي

 500 3 لاق ردقاذائشلا ىلعتاقأ نماردتقم (اتيةمعئش : لك ىلعةنناناكو)
 اتيقم 1 0 هنع نغضلاتففك ن غض ىذو مهيدسي لصاخلاهساب نم

 نارام متبيحاذاوإلا ةظفحو نديلا ىوقبهناف توقلان م هقاقتاواظفاحاديهشوأ

 نآوهو هثم ن بحاباما باوجلابوجوىلعلدب و مالسلا ىف هنأىلعروهجلا (اهودر وأ هند

 لاقالجر نأ ىو رامل هلثم درباماو ةباهنلا ىهو هناكرب و داز لسملا هلاق نافهللاةجرو هيلعدب زب
 كيلعمالسلارآ لاقوةللا ةجر ومالسلاكيلعولاقف كيلعمالسلا سو هيلع هللا ىلص هللالوسرل

 هتاكرب وهللاةجرو كياعمالساارخنآ لاقو هناكرب و هللاةجر ومالسلاكيلعو لاقف هللا ةجرو
 ملكنا سو هيلعَللا ىل_صلاقف ةبآلاالتو ىلاعت هللا لاقام نياف ىنتصةن لجرلا لاقف كيلعولاقف
 لودحو راضملا نع ةمالسلا بل طملاماسقأ هعامجتسالكلذو هلثم كيلعت ددرفالضفىل كرتن

 بجسب لصاحلاسأبلا نال
 لتقلابنوكيامنا شي رق

 ةردقف نكللو حرملاوأ

 4 !اوق) هك كك اعن هما

 (هناكربوداز يسم اهلاق ناف

 كيلعمالسلالاقنا ىأ

 كيلعولوقي هللا هتجرو

 000 اذ_هو. اهمامتن :ىحن اني و ةيصلا ضعبب للا ىيحبنأ نيب ديدرتالوأ لبق هنمواهتابتو مفانملا

 0 دنعو ماجلا فونآرقلاةءارق ةو ةبطخلا ىف دربالف عو ريد ممالسلاثيحو ةباقكلا ىلع ب وجولا
 . ٍِ 1 لمعتسا مث ةايحلا نمرامخالا ىلعهللا كاي-ر د صملصالا فةيحتلاو اهوحتو ةجاملا ءاضق
 0 ددع بجاوو ةيطعلا ةيحلاب دارملاليقو مال-سلا ف باغف ءاعد كسل ليقمث كلذ ءاع دلاو كحلل

 ا عت مالكا نإل | 2 : :
 رجول لمدير كاد ننال لع ناك دناانا) سعى اها ىسروفاحل  ةاوقوعم تلال ل

 ١> )  - 16ليالاوىىدلا ني لسفلاعقوناو مالسلاةيحتل نم دارلان أل ءرالدتساه اباوجلاف ( ىف - (ىداشيب) [
 ١" مالسلاةيحتتلابدارملانأوهو روهملالوق ىلعلدبال ثيدحلا لاقي نأ ىت ةبآلاىلاعتةنلالاقام نيافهلوقب روك ف ملاثيدحلا لدامتاو
 ' نعةمالسلاهلوق) لمأتف رخل يلد نم هنأ مالسلاب ةبآلا صيصخت ىف بجيف هيف لخا د مالسلاو اقلطمءاعدلادارملانوكينأز وحيلب
 ٠ ةروك ذللاةر وضااىفدرلا نا ىلع ل دبه رهاظ (1-'نآرقلاةءارقر ةبطخلا فدربالفهلوق) كيلعمالسلا نمةمرهةملاةمالسلا(لاراضملا

 (اليقهنمو هلوق) ”ئىراقلا ىلعدرلا بوجوىوونلا مامالاراتخاو ةبطخلاف باوجلابحتسيلب كاذك سيلو هركيوازوجيال
  3ةيحتلا ضعب روصلاضعب ىفلسملاابح لسوءيلعةللا لص ىنلا نأ هنم لعهناف ديدرتالوأ ل يقروك ذلاثيدحاوهو رك ذاملجأ نم ىأ



 ْ 00 ل 0 ا ساو اسناد انهه

 1 1 نجل 0 0 0 10 0

 ىأب ربما نااوماعي ل مناف

 لب رك دينا ىنبتبهجو
 اذه ىلعفهتقو لبق» 0

 ةعااريمضرك ذب لدعاف
 هترامعىفام ىحال نكس

 نأ ىلوالاو ماهالا نه

 ىلاعتهلوق ري_سفتى لاقي
 هيوطينتسي نيذلا هماعل

 ىغينيام هب نواعفي دارملا

 لهأ م-منأ بدسإ قيايو

 حٌتارقلا ةدوجو طاينتسالا

 لوسرلاىلا هودرولو هلوذ)
 ريخلا نعاوتكس واى(

 لوسرلا ن

 موماوفر ءتو سمالا ىلوأو

 عاذامبوهله ربما نا

 .ه !اوعمسا ىد

 اذه ىلعف ياكل و لوسرلا نم علا نوقلدي نذلاىأ مهنمهنر طينتسي نذلا هماعلالوأ

 ولوسرلالاسراب هلوق) ةيئادستب |اذهه نه مالا ىلوأو لوسرلاةهج نم للعلا مهبقلت طابنتسالاو نوعيذملامه نوطبذتسملا

 ليلق « نمآل كي اعهتج-ر وهلا لضف نكي مول ىنعملا ناك امهقالطا ىلءالعجولذارك ذاع ةجرلاو لضفلا صصخاا (ب
 »وص ةجحرلاو لضفلامدع ذا لاؤسلا دريل رك ذا عاصصخاذاو ضعبلا ى دة فيك اقتاطملضفلا ع نكي ملاذا هنا دريف ىدتهاو

 اوباوصلاىل ايدها لفون نةقروو ليفن نب ورع نيد زنا هجوبان وكن أ زويذا اقلطمةجرلاو لضفلا مدع مزاتسال

 الواةبآلا ىنعم نكس ضعبلا ىلعامهمدع عجل ىلع ةج .رلاو لضفلا مدع نم مزلي.الذا لاؤسلادرب لا مهقالطا ىلع العجوالوقن نأ
 !نارهاظلا نكللياقلا ءادتها مزلتسي مرجلا ىلع ةجرلامدعنابآلا موهفمل يق ناف ليلقلاالا ىدتبال عيجلا ىلعهتجر وهلا

 طوخ دم مدع ىلع الواب اوج بترت نمدبالان اة ضعب لك ةباده مدعو ميج اةباده مدع عمتجنا زوج ذا القعىناثلا م م1

 ىف نوكناك امهريغوأةداعوأ القع نوكن | نم معاهوجولا نم هجون نوكين ا بحلب ايلقع ن وكن بج الو ناكدجو
 . مالكا ميقتسبف مه ضطعب ىلع ةجحرلا عيبا ىلع ةجرلا مدع زلت ذه يلعو مهضعبلةجرلا دوجو عممطةجرلا لومش مدع ناقل

 اتكلا

 كلذ اودر ا ةدسفموهو ناماسملا ىلع 0 ريغ نم نودمّتسي 1 اًعيلب اا
 2 ه نذ هب قيلبام ةباحصلا نم ىأ مون نوركسفنللا لعل مهنم مالا ىلوأ ىلاو لوسرلاىلاهوضوف لب اوعيذب لوا ىأ (خلا ريخلا

 .ىأ معلنا لوعفمود 06 ذيهجو ىأ ىلع هبق) مالك اوناك ناةيناس و مهضعب نوطبنةسملا ناك نا ةيضيعبت نوكست

 ناىنبني ريما نوطبنتسلا

 طبنتسي :قدلاز رك ديمو ىأىلع هباو ربح يرد (هماعل)ءاسمألا و أر ومالابءءارمصبلا هباصأ

 0 ى 11 ل نامز ىأ فو هجوىأب رك ذب

 ا ا 1 0 م 0 لاىف اة

 :دهللالوسر ان انا نع ربخ مهغلب اذا ناماس 1| ةفعض نم موقولعفي ناك امكهوشفأ (هباوعاذأ)

 ١ في وُوأ أ رفظلاب دعو نم هيلا جوأاع لسو هيلعةللا ىلص لوسرلام هرب_خ وأ ملسوهيلعهللا

 ةعاذالا نمضتلوأ ةديم ءابلاو ةدسفم مهتعاذاتناكسف مهمزح مدعل هبا ,اوعاذأ ةرفكلا

 ى ًارودب ارا ( موهنممألا ىلو أ اول اوسرلاىلا)ربخلاكلذ اودر ولوىأ(هودرولو) ثدحتلا

 5 00 3 53 ليقو مهراظن )و م 30 هدانا« نوجرت حسا 0

 ا كر لوسرا 0 ءالؤه نم كلذ لعل عاذي له هنأ اد

 رثبلا نمج 00 ءاملاوهو ا ا طاينتسالا لكصاو مه ج ند هماع نوجرختس

 اطيشلا 00 باتكلالازناو لوسرلالاسراب 5 1 0 هللا لضفالوار) رفحام

 ا 0 © ودنلا ىلعاليلق
 ١ 00 فعل) 0 كك

 | كرصانشاناف دخلا كدءاسي/ ناو داهدلا ىلا م دقتف مهدعاقتو مهتفلا كرضي الك سفن لعفالا



 ةفولحدايعلالاعفأ نأ كسفن نك ةئيس ئم كياصأامو ىلاعت لوف نم مهوتبالو اضيأهلةقولم فلق هلل 00 ١

 سانلل كانلسرأن 2 دافتسم ميمعتلا لوقت نأ كللاابىأ (ا«قلعنا ميمعتلاوهلوق) دف 0 ه6 دارملانييمتبالامس 0 ١

 لوسرهنارور جاو راجلامبدقتن ممهوتب و عبطلا مضولا فالخ هلم مزايا م الوسرب هقيلعت5 ديافاف لعفلابا قلءّتم سانلل ناك اذا 1

 ىلا ارظنلاب رصقونا لاقي واعاس ذلاةروسريسفت ىفاولاق اك ن او سنالا نم ممعأ سانلالاقب نآالا نياقثلالوسرهناعممهريغال سانلل 3

 سانللالوسر هنوك احب رمد مهف الوسرباقلعتم فرظلاناك اذ'لاقينأ نمي م مهعيجىلال سانلا ضعب ىلالوسر هناىذانه '
 ىلع بوصنماذ هاجر اخ نافءانثتسا اذه (مالكروز فنماجراخالوهلوق) اانمض مهفيهناف لءفلاباةلعتمناك اذاام فالك اءيج 0 ٠

 ريدقت ب جوفربحلا ىفاهلمت لطس اهمسا ىلءالربخ مده اذا هنالالرب_خ هناباحراخ فص سل زوزوهال مسا نأل قتشمدناعمردصلا 1 ش

 هداممنوك نان َّ هزم لسو هيلع هللا لص هنا ىأ (تازنفهلوق) ردمم نوكيفاجوزن ىأ ىف نماجراخج رخي مالكروزالى أرب د

 ) ١١ اول هغيمامتب رم ًاام غلبم سو هيلعهللا لص هلنالوسرهنا لب هوك داما 3 '

 ىلعهيصازو< وسانلا ةفاك الا كاناسرأامو ىلاعتهل وةك اءيج سانالالوسرىأاه قاعنا ميمعتلاو 3
 تازدملا بصب بيسوع (اديهش هللاب قت ىو)مالكر دز" ف نماجراخالو#هلوقكر دصملا ا 7

 هناحبس تناوهىمآلاو 0 يعل ةآلخ فلا هيلع هنال (لل عاطأ دةفلوسرلا عين

 ل قف هللا عاطأ دقف ىنعاطأ نمو هللابحأدقف يدخل ملاق مالسلاوةالصلا هيلع هنأىورقاغتو :

 ىسيع ىراصتلا تدضتاك هدا دب ريامهنع ىبن: وهو ك 0 دقلنوقفانا 0

 (ةعاطإ ما مت ذا (ندلوقي ( 0 نمل وهو باسح ايو غالبا كلام باغ 0

 0 اوزرب اذاف)تابثلا ىلع ةلالدالاهعفرو ردصملا ىلع بصنل اهلضأو ةعاطاتموا ةعاط ان سمعأ ىأ َ

 كلتلاقاموأ اطتلقامفالخ تروزىأ (لوقت ىذلاريغ مهنمةفئاطسسب) اوجرش ( كدنع [|'

 تيبلاو أر عشلا تيب نموأليللاب رب دنرومالانأل ةنوتدبلا نماماتييبتلاوةعاطل!نامضولوبقلانم |[
 بتكيةللاو) 3 ةفئاطشدب ةزجو ورم عوبأ ًارقوربدب وىوسيهنال ءدملا 57

 0 مهرارس 0 علطنل كيلا ىوبامةلجفوأ ”ةازاجلاب تناخ حت نو“ دام

 هئامز د وردهشإ ا (تار 0 5 , مرفأ 35

 (اريثك افالتخاهيف اند رافكلا أ
 نود عقاولل ةايقتسملا راما عن ةقااطمو لهسل هّضعل و هّتضرا عم بعصإ هضعل واكيكر هضعب و أَ

 00 هضعل 0 مظنلا تواغو ىنعملا 0 نم

 ارقتسالا هيلع لدام لع ضعب نودهماكخ أضعط قعلاةقفاومو شا

 نمهلوق) سمآلا ةعاطدت ةعاط نوكتف

 لاق (ا ىعملا ضقاذت
 فاتخاىروباسينلاةمالعلا

 نم دار-ا١ىف نورسفملا

 لاف فالتخالا نمهةمالس

 نا هانعممدالا ركب وأ

 نؤطاوت. اوناكنيقفاذملا
 نم ةريثك عاون أ ىلع

 هللا لص لوسرلاو دي اكملا

 ليقفاهنع ,هر < لسو هيلع

 رابخإب نك ملول كلذ نا مط

 هفدصدرطب م ىلاعت هللا

 فالتخالاعاون ًارهظي و

 نيملك :ارثك أ لاقو

 مئالتو هيئاعم هاا

 ىلع لمتشمهنا عمد دصاقم

 ةرزغنونفوةريثك مولع

 مهل ارب ددع نمناكولو

 بارطخذاو ضقاذن نمل
 همظندا ارمال_تمونأد اقو

 اي بلبل صسبسبلب بس لحجب

 ا 0 لا ا اذا 0 نا 0 ءملا ند دداغلاب 0 نر

 ناغالا م سب ز غ واب ىلع 1 ل و ملعاو لافلا مه 1 ذامالارهاظ همالكو 0ك 18 0 ذاع :

 الاهنع صيح الو نآرقلا زاجتاىفحدقيامب رلببذاكلا دب ىلعةز تل اروهظزاوج هنم مزاي ذا لكشمهنا خالو هنع هضعل روصقو,
 نماذوخًامردقلا كلذ نوكينا ىلءوأ ةصاخضعبلا فراح الا ةبتايصهريغ مالك-) ناكولهنأ ىن#عمع ريدقتلاو ضرفلاىلعلمحب نأ "

 دي ىلع ةزجمملاروهظزاوج هنم مزلي هنا منالانالفالوأام| ارظن هيفو ىنازاتفتلا ةمالعلاهرك ذا نكههريغو سا.تقالا فاك ىلاعت هللا مالك ٠

 دنعوةيذاكلاىوعدلا مدعب اليو, دم نوتيلا ل اا يغدب قع روك ذملا قرا اروهظنوكنأ زوج هنا ل فالذا ب ندكلا 3

 ةدحاوةزة«مرودصذا نارقلا زامعا ىف حدقلاهنم مزلبر هنا ل. الانالفايناثامأو هريغ نع ىنلازيمآيل كاذ ىلعىىلاعت هللا هر دقي ىو :

 هضعب واكبكر هضعب واح يصف هنمعب يوكن ملافام ىلا هن رابع فنهللاربغلاكشالا ن «فاشكسلا اةرابعىفانوحدقلاهمزلبالىنلاربغ نم ٠



 0 ىلع مف 1 رق هلوف) يي م هل هل لمحل نار وكما رابتعألا 00 ا

 .ءاقلافذح نأ. 01 نس ذامو ردقمه.فأدتملاناذ رعشلا ى فاك انهه ردقمءافلان!ضرغلا (اهلوق

 3 ما !ذ_هىلعو ةيطرششلل باوجال ًادتبم مالكهنا ىلع مكردب عفرىأ (ج ادتيم مالك هنا ىلعوأ 6 ةرورضلاب صت*ة

 - طسابلانأ اوهعاهلوق) لوعفملاةغيصب (ةديشم“ئرقو هلوق) ت توملا < كردي ليقف فنؤدسامث اون وكنا أ نوماظي الامم لصتم

 | ل نأ اون لسلستلا ورودلاةلحتسال ىرابلاىلا هءاهتااوماعث داح ثودح فاو ركفتول هنا هحيضوت (ةتلاوه ضباقلاو
 - انههويلاعتهلان م اضيأنانوكمف ناثداح نارمأ طسباأو ضبقلانأ 25( قالو ىلاعتهللاوهالعاف ثداح

 ٠ الل سا ا
 01 فعلا ةدمىف ةدازتسا مب رقلج ىلا انرخ ًاالوالاتقلا١ دلع تبتك ملانب راولاقو) هلباةرشخ 52 (اييف نينلا

 ١ لق) مهنع ىلاعتةنا كف مهسفن أ فه ل ل اك اهنم ردص حيبق لعف

 || نا لوقتنأ كلو خال | اوامتنالو ىأ (اليتف نوماظنالو قنا نمل ريخ ةرخآلاو) ىضقتتا اوبس 00
 3 . نوماظيالو ا كلاوةزجوريششكن بار وا 0 ةىندأ قيال سلا

 1 1 ع عشرلاب ىرق (تولامكل 1 0 !مدعتل ا

 ١ ما ولق) ن 0 و ا لع # اهر 0 سا لعفي نم * || هيلعفوقوماوهوئثلا

 ١ || نمرودقل فارطأ ىدعتويب لدألاف جوربلاو ةعفنرم نوصحوأرودقف (ةديشمجوربف .لعفل سيلذا كإذكسيل

 1 ةرءاشةدمصق مط هوقك اهلعاف فصوبا.طاف_دوءايلارسكدة دمممءئرقو ترهظاذاةأ را تربت ندد سلا ا /

 3 : - -و - ب . 1 6 7 ا 5 05 - 2 ٍ 7 : ند
 ١ اولوقيةثيس مهبصت ناو هللادنع نمهذهاولوت» ةنسح موهمصت ناو) هعفراذاردقلا داش نمةديشمو ىنعملابهل ضر عام دوجرف

 ل 1 دارا اامهو ةيايلاو ةمعنلا ىلع ناعقب ةيصعملاو ةعاطلا ىلع ةثيسلاو ةنسملا عقناك ) كدنع نموده ناك ا ركذلا

 0 اهوفاضأ طحسقك ةيلب مهيصت ناو ىلاعتوهناحبسةثلا ىلا اهوبسن بصك ةمعن مهبصت ناو ىأةيآلا ىف لب ةنالسو مف سل

 3 نوهدمن نوداكت :.الموقلا ءالؤطاف) هيدارا بسجل (صيسصن د و طسبإ ىا (هللادنع نم هلك لق) 8 لهأ بهذ موهاك ىلاعت

  هللادتع ٠ نملكلانأ اوكعلهيناعما اوربدنو هومهفول مهناف نارقلاوهو هب نوظعوب اشي دد املا دارا ناوقملا

 نفنوف نامّرلا فورمد نما داحوأ اه ماهفاالمئاهبك امام دحو كلاَعَنَو هنادعدس

 ىضتقي ف يكف دوجولاةمعن عيفاكد.الةعاطلا نمناسنالا هلعفي ام لكناذ هنمالضفتىأ (هللانف)
 'اناالو لاق تنأالو ليق_للاعت هللا ةجربالا ةنجلا دح أ ل دئام مالسلاوةالصلاهيلع لاق كل ذأوهريغ

 هتدارإب هدنعئيذلا دجوي

 كلذك اًضيآةنسلافىلاعت

 كدتع ةنسمللاد_جوت ذا
000111 

3-4 

 2 ل ا م م م

 أ وهو ىصاعلب امالجتسالاهف ببسلا مال (كسفن نفإ) ةيلب نم (ةثيس نم كباصأاس) || .ررلن'بروجلاو دبل : ا 1 ع نمنسح لءفر ودص
 ١ ناسحا ةئسحلا نأ ريغالاصياواداجيا هنم لكل نافةنلا دنع نم لكل ةىلاعتوهناححبس هلوقفاالا || ,٠ ىلا لم ردصام

 0 ' بصنالو بصو هباصل لسم ن أع اهنعىلاعت هللا ىضر ةشناعتلاق اك ماقتن اوةازاحم ةئيسلاو نانثماو 30

 1 ىرتاكن انيآلا و رثك أ للاوف الا هل عسش عاطقنا ىن ةكوش ى سر ل 1 ١ اً 0 | هللا ةءعنامو بنذيالا -عل عسش عاطقن حو اس | 37 0 0
 || لعفلاب رالا قاعنا ديك ًاتلااهب دصقلاح (الوسرسانال كانلسرأو) ةلزتعللواناامهيف ةحال ىلامتّاةداع ناف ةئيسلا

 ميمعتلاو نالاقي نأ حصبال نكل ةيصعملادعبالالزن:مل ةيلباا نأ ىلع ترج

 7 ريغ نمل صاح تانسحلا نماريثك نافىناثلا نكي لوالا نك لولو سفنلا نم نسحلا لعفلار و د دمرالا نكت ملةن حلا دوجو
 - ىصوتلاناك اقلطم ناسنالاوهو رك ذام طاح اناك اذا لية ناف (ىصاعملاباهمالجتسالهلوق) سفنلا نم نسح لعفر ودص

 | محلا معي نا باطخلا ذإ | لسو هيلعةنلا ىلصىبنلا ريغبطاخنا نر هاظااانلق بسانتالةر وك ذملاةإءلا نكل هيفال> اد اسو هيلعةئلا

 ! ' كرتوهام ر ودص لسوهيلعفللا لصهلاوز وجو اليلق ىلوالا كرتوهاملا ةلماش ىصاعملالوقن باطخلا ف ل_خذناو هنواعوهوروك ذملا

 0 انلةج د ًاهنلا دنع نملك لق ىلاعت هلوق نم مهونال ىنعي 00و انل ابرق دج اال وت) ردبىراسأةصقفف عقدا الءلقىوالأ

 0 مزايالف د دابعلالاعف أن نءاسبلاصمو ةيلبلاو ةمعنلا ةيآلا ف روك نمل لكلا نمدارملا نال ى اعنةئلاو»دابعلا اعف آينااخ نبأ



- 

 ) ٠ 1 0 حتتفلاو ةللاريصن ءاج ىتحةكمىف مهضعب قبو مطارصانوايل

 اي ةغلاممنادلولا رك ذامناو نينحت# نيلذتسم ةرحطا نع مهفعضوأ 0

 ءاعدلا ىف مهكر اشم ببس تبرجأ مهتوعدن اونايبصلا مهاذأ غلب ثيحب ناكرشملا ٍلظ ىهانن 2

 نبذلا) ديلو عجوهوءامالاو ديبعلاهب دارملال يقو ةيلبلاعافدتساو ةجرلا لازخةساىف ل

 (اريصن كن دل نمانا لعجاوايلو كن دا نمانل لعجاو اهلهألاظااة ب رقلاهذهن ءانجرتسأانب رنولوقي

 ةكمحتفب رصانو ىلو ريخ مهنم قل نم لعجوةنيدملا ىلا جورخلا مهضعبلرمسي ناب مه ءاعدةنلا باجتساف
 ىتح مهرصنو مهامف ديسأنبباّتعم مهماعلمعتساممهرصنو مهالوتف مسوين لكل هيدن ا

 كوعتماو لعاتلا ت1 نامل د امريك ذتاهريك ذيواهتفص/لاظلاو ةكم ةب رقلاو اهلها زعأاور

 نولتاقياو: :مآن يذلا هيف لمعام بدسح ىلع ثنو ورك ذبل عفلاكن اك هلوه نمريغ ىلع ع :

 امف(توغاطلا ليدسىف نولئاقياورفكن بذلاو )ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هن نولصي امف(هللا ليبسف ِ ٠

 اولتاقينأ هءايلوأ ىمأ نيققي رفلا دصةمرك ذامل(ناطيشلا ءايلوأ اولتاقف) ناطيشلا ىلامهمغلبب |
 ةفاضالاب نيئمؤإل هديكن ا ىأ (اعيعض ناك ناطيش'| ديكنا) هلوقب مهعجش مث ناطيشلاءاماوأ '

 فءضأ ىلع مهدامعانافهءايل وأ اوفاحالفهبهب ٌويال فيعض ن' رفاكدلل ىلاعت ردا

 (ةاكزلااون اوةالصلا اوم. ةأو) لاتقلا نعىأ ( (ميدب وفك طلب ةنيذلا ىلارتلا)" ةنفرار ول ا

 نر (هللاةينسانلان وشم متم قير ةاذالاتقلا مهم 05 اماف) هنمت ما ىاولغتشاو

 مهنمأدتبم قيرفوامل ب اوجةًأجافللاذاو هسأب ميل 0 نوشي مهولتقي نأ ر افكللا

 لعاف نملاحلاو أر دصملا عقوم عقو ل ا لا فاما نمهللا ةيشك وهرب خ ن وش وهتفص

 هتلعج نا هيلع فانع (ةيشخدشأوأ) هنمةلل ةيشخ لهأ ل ثم سانلا نوشخح ىنعم ىلعنوش+

 ىلع قوطعموهلد هسذج نم منكم له دعبامب صن اذا ليضفتلالعفأ نال الفاردصمهتاعج ناوالاح ||

 تاذ ةيشملا لعجننأأالا مهلا ض ,رفلا ىلع هن ةيشخ دش ةيشّكك وأى ات نبا ةيشّككو ىأ ١
 ن.ةيشخدشأ ةيشخوأ ىلاعتهنلا ةيشخ لئمةيشخ سانا| ن وس ىنعم ىلعهدج دج مطوقك ةيشخ

 ٍ هني

 ع اى

 كح سس انوي فدي او

 وو -تحح 77 - بح 2 1 هد نقيل نو
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 ةكءاوقب نذلا ن وماملامهو نسا (ناداولاو ءاسذلاولاجرلا نه) اهمخ اواهمظت ١

 اهصخواهمظعأ نم لاي نأ ىلوالاو نبذلا ءالعا نمر هر لاا ال ندلا ءالهارب دك ناو اونأ م اف
 لكل ىيلولاو رصصانلا لهجو جورااصهو اعيج ني سمالا وصح مهتاعد ةبادةساناهيف (ام_هءاعد هللأ 0 هلوق 5

 لءجاوىف واولا نوكت نأ نكءهنألوالا هوجو نمتاو+لاو رن االرسالاو ضعبللا كدحأ لب كلذك سيل مقوام خ نكلمبا

 جارخالا نمدارملان وك نأ ىناثلا لصح دقو مهنم لكل نيسمالا دح أ بلط ءاعدلا نم دوصقملاو ىرششخزلا مهن ممهضعل هتنث ادعت

 ثلاثلا اريصنوايلو مهم لكل لعجاك مهنم مهصاخ ى اع هللا مهنم لك نا ىمالا لص- دقو اهلهأ ىدبأ نم ا رقلا نم

 ملسو هيلع هللا بص ىنلار اصف ةني دملا ىلا جورخلا مهضعبل رسي ناب مطريصنلاو ىلولا لعج ةباحتتسا مهتاعدةباجستسا نم دارلا نوكأ 3

 اباتعمهياعلمعتساو سو هياعفتلا ىلص

 يأ (اوكراشي ىتح هلوق)
 قاباحتسم م-هؤاعدراد

 بديسل ةروك ذااةر وصلا

 نوكيىتح نادإولا ءاعد
 ةكراشم بح هنأ ىلعاهمرذت
 ةجرلالازنتساىف نايبصلا

 0 لا حفدتساو
 نم للاعتهلوق) روصلا
 انئاك ايلوىأ(ايلو كندل
 ضحم نموأ كندل نم
 هلوق) كتبانعو كتجر

 حتفب (ديسأ نبباتع
 هلوق) نيسلا كو ةزمطا

 ىأل وجا ةغيصب ( همهب وبال
 دم_:عيالودب اشب ىلانال

 ةفاضانم هلوق ) هيلع
 (هبلوعفملا ىلاردصلا
 شاناا نوشح ىعملاف

 هلوق ) تلامس
 ىأ (متمأ هع 1
 مهغياكت نأدوصقملا س

 ةالصلاةماقا ىف رصحنم

 كما 5و داش كر سلا نأ ملعاو ماههالاةداب زف يلاكستلا رئاسنيب نم امهصيصختو امهريغب اوفلك لب ةاكزلا ءاتياو 1

 اماف هيف.طنذؤينأ نونماوناكو ةكعاومادام رافكلا ةلئاقم ع نع نيفوفكماوناك نيماسملانأ وهو رك ذينأ يبني فانكلا

 قدشأهنال رك ذب نأ ىئبني هناانلقاماو حاورالابراطخالا نع اورفن نكل نيدلاىفاكشال مهنم قل رففك ل اتقلام هلع بتك ٠

 000 0 وكس (رلا هتان اناوق زدنا حج ان سان |١ نوح ىنعملاو (ردسلا عقوم قو ةوقأ عيرقتلاوخيب وتلا

 ع ىنعمناف (هسنج نم منكم مهدعبام ب صنا ذا ليْضْفَما لعفأ نال هلوق) هللا ةيشخ لهأ نم ةيشخ دشأ مهنوك لاح سانلا ٠

 هلوقىلا (هللاةيشكوأهلوق) ,اهسدج نم سدو يل ا فوصوم روك كل نقلا نر داظو ىوقأهتيشخ نوكص خش ةيشخ

 سانلا نماوسحل مجال ضرفلا ليبس ىلعلاقامناو هللا ةيشخ نم دش هنم مهنيشخ تناك نمي دلت أ ءانعم ٍضرفلا لحس ياا 3

 (مرخاىامهللاهلوق) هلل نم مهتيشخ نم دشأ هنم مهنبشخ نوكيد_-أ سيل ذاىلاعتهنلا نم ىأ هنمةيسنخدش أ يشكك ةيدش تشم



 ءالوفب ها(ألطب ند هوز

 !تاقوأ نمت قو لكى ةئتبلا كلذ ن ولوقي مهنا دارملان الاقي نأ نكت ورهظيالف م هر طرف ىلعامأو هيلعتلخدامديك أ اتديفت

 انملا لب نأك اضفل بسانبالا ذه ىلعف تاق ناف( هند وكنب ةلصا اومال نملوقاذه نافدل اوق) كلذ لعل دب وهو للاعتهللا نملْضفلا

 ل مارال ينل اروبش خلاد بلر ةىلعاهيبلتةلوق) ءاطلا مكب قلمإ ن

 1 نر ل نامل 5-5550 0 نم 5 هه) دارللاانلق انتل ندا -
 ني_ةفانملا ناف نطاب

 2 ]| ١ اهينكأا اك 1 . 1
 00| | دس

 0 1 اب ل ة نيقفان ا ناس 0 مهمالكن ا ىلع نارقلا هبنف

 ْ . والا ماللاو للقن ع نملقثكؤ طب نمالوقنم أ اطب نم دح أ موباسان ىلأ نبا طبث اك مهريغاوط.ثوأ مزال ةردخاظفد مال مالك

 ا . عجارلاو نم ١ هاوع لاو قرد ميكباوح ةيناثلاو رباب لصفال نا مس ١تاخد 000 هلوق)هني وكتب ةنطاب و

 000 | ياسا نال) نامل ةنايمسقا نل كس ناوريدقتلاوناطبيل ف نكتساامديلا || و ل ا
 0 ا ل اش ا ل

 || ”ىرقو هرسح طرف لع اهببنت هدك أ (ناوقيل) ةمينغوستفك (للانم لضفعباصأنأاو) || نب هلوق ىأ ضارتعا

 || لعفلا نيب ضارتعا (ةّدوم هني و مشي نكي منآك ) 00 ام ا
 | اذهمطوقناو اه ايت عدشيص ىل ءةيذقلا (اهظعاز وفز وفأف مهعم تنكىتيلي) وهودلوعفمو ىأ ناو قيلريمض نم لاح
 مدع مهأشف ْن ونظم

 هبال يقوهلوق) ةدوملا

 !١" ناوقيل ىف ريمضلا نم لاحو لاملا درجت مكعم نوكين أدي ريامناو هنيي و مشي ةلصاوم ال نم لوق
 | ١ ناك اد_سحواس رمكت نامل 1| ةفعضو نيةفانملا ن ههمطدب ع نا ئيطبملالوقي ىألوقملاف ل خادوأ

لسو هيلعهللا ىلص دمح ناد و" مكمل ناك مل ىأ (ىلوالا ةلجابالصتم
زاف اماو ز وفتف مب ن ءدسإ[ثرحةدوم 

 ات 3 ىتيلاي

 ١ 1 - ىنعمواظفل اهم قاعتيالا ةلا ضاعب الصفي الذا يع ضوذو ىلوالا ةل+جابلصتم هناليقو 8 ةمدقتاا ةيطرعشلا ةاجملا
 : .

 1 . مصاعنع صفحو ريثكنإا أ ارتو قو ١ حوحو نآذلا رمشا سارا ةنيقنلا نم ةففح ناك مكتباص أ نافىلاعت هلوق ىهو
 | ليقو موقايىأ فوذح ىتيل, ىف ىدانملاو ةدوملا ظفا ثينأتل ءاتلبنك:بوقعي نعسي ور و هناكف ةنآلا ةبيصم

 قزوف ااناف ريد قت ىلع عفرلاب ؛ اىرقو ندا ل ذا علا 0 اديهش مهعم نك أ(اذاليق

 |0001 انحلا ورشي واللا تاريبسف لئاقيلف) تنك ىلع فطءلاوأ تقول كلذ || ل بو كسب نكت ناك

 نآل رهاط ملال

 باغ ميظءلارجالاهلدعو (مطعارأ هسين ل لكقيف هللا ليسو لئاقي نمو) نمأشن لوقةبآلا <تاصأ

 والتقيفلاق اعاو اديهش مهعم نا 0 ذا ىلعهنلا عن ًادقمط اولا ابيذكولادقلا ىفاميغرتساغوأ 0 هلوق) ةدولل ل :ولادقا با ل

 1 ربط نبدلا وأ ةداينتلاب هسفن زعل ىت- ةكرعملا ف تكا ينبه هامل نأ ل عابس تلي اسنالا ىلع هيبذتال قاطأأب

 0 37 ١ !ىلاتاذلابهدصق نوكحب النأو ةبلغلا )ع 93 ء
 | (حض) ن.دلازازعاوقحلا ءالع ىلا لب لتقلا ىلا تاذلابهدصة نو ناو هبلغلاو هيبنتلادرجلانههرك ذىأ

 0000 00 رو ترك لام ايف ليطلاو كاع (ةنالس قف نواياتنال) ضر ادم حاحصلا فام قفاوثما ذو

 نم موس ءاكوهو نيفعضت_سملا ليبسسفو ىأ ىلاعت هللا مسا ىلع فاطع (نيفعضت او) فرح لاخداىلءوب از وجو

 [| «مصازو<و نيفعضتسللا صالخ فو ىف اضملا فدع ل ِيَس 0 الا فرحلاو لعفلا ىلعءادنل|

 ا رافكلا ىدب 0 نيملساا ةقعد سيلختو ريخلا باوب مع ىلعتهللا ليبس ناف صاصتخالا ىلع ىدانملارامضاريسغ ند

 1 اهمدذت : هلوق ) قلطأوءادنلا ىنءعمن ءدرؤل هيبذتلا نمضي ءادنلاف رح ناف عاستالا ليبس ىلع ءادنللال هيبنتلل

 ا يفبالاذه (١1لتقلا ىلا تاذلابهدةنوكسيالنأو ل (حادما ا ناوم

 1 | تال ره أنواذابلانوسلخلا لئاقي افلاتقاا نع ءالؤهأطب نا ىن :ءلاو اهماهتوعمجب نيذلاىأ

 مع ىكحام كر لع مهنح ىف ىنعملاو نؤطبلام ظو ةرنسآلا ىلعاهنو راتخي و اهو رثشي نيذلاو 1 ةرخآلا

 1 )الوكت مه هللا ل دس ىف ةلئاقملان اف هللا ليبس ىف ىااعتهلوق نم مهفيهنالاقين !لوالاو ةيلغلاو لتفلا دوصقملا نأهنم موهفملا

 "رك ذلللئاقي لجرلاو منغملل لتاقي لجرلا لاقف سو هيلع نبا ىلصى دلا ىلا لج رءاجلاق هب ١او ر نمىراحيلا ميك ىف هيلع صن ندلا

 . (حا نيم لا ةفعض صيت هوق) هللا ليبس فوهف ايلعلا هنلاةلك نكت لتاق نملاق هللا ليبس ىف نذ هناكمىربل لتئاقب لجرلاو



 1 لالا 0 فلا

 م

 عم اولاثي نأ اما نواّألاو 0 لد 0 ةدحرد نيغلاب ا

 5 مالسلاو ةالصا|مهياع ءايبنالا مهو 5 0 ئغثلاىرب نك نونوك ثيحرب رهان

 ةعطاقلا نيهاربلاب مناف رعن وكي نأاما نو رخآلاو نوقيدمدلامهو اديعب ئيذلاىرب نكنونوكيف ق1

 نكمطت تاءانقاو تارامابنوكنأ اماوهضرأ ىف هللا ءادهش مهنيذلا للا ف نوخسارلا ءاماعلا مهو 1

 زييعلا ىلع بص اقيفرو بككتلا ىف عم ْى (اةيفر كلاس ارا نسحو) نوملادلا مهو مهدوقتاهبلا 00

 كىور اقيفر مهنمدحاو لكن هودرأ هالراويد ما ماو دحاواللاع هيلع لاملاوأ 1

 0 هلأسف همه.سد لكو ههجوريغت دقواموب 1 مايا ل ا لوم ناب رن نا ١ | ا

 2  كاقلأ ىتح ةدي د ثةشحو تشحوتساو كيلات ةةشا كر 0 اذا ىفاريععج وندم لاقف ُ ٠

 0 0 الا امن تاق ءقال كانه كاراالنأتففنةرسآلا ترن َ

 ىلا 0 اد-ةيم تاكا تاق 8 ا وااو 2 لزندلا | ز

 قك) 0 ل لاح هلل نمر ذا (تانم ا فص 2 :
 (مرذحاوذخاونءانبذلا اهم | ةلحأ قاقدستساولضفلار اقع أ وأ هعاطأ نم ءازع (اياعمشاب 1 ٠

 حالسلاو مزحلاك هب رذحامل يقو رثالاد رثالكرذماو رذااو ءادعالل اودعتساو اوظقيت 1
 اذا ةيشت نالف ىلع تست نم ةبل ” م-ج ةقرفتم تاعاج (تابث) داهتلا ىلا اوجرشاف (اورفناف) . 1
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 دارملا لب ةقيقح بجتتت|
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 قنوكينأز روجسف عجلاو
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 هيدصقادرفم نوكينأ

 اع اربع نم رستم نايب
 نوكيف عاون ألا د ادعت ىلا

 امهدح أن ارنكن اهجو هيف(

 هلوق) هللا نمنئاكلا لضفلا ىأاةرعمقاءتملاريدقتب لضفلاةفص هللا نمناو نأ ىاثلاو لضفلاوهربخدعب ربخ هللا نمنوكنأ 4
 دعولا س< قاقحتسالا لاقي نأالا لضفلا در باوثلا لب باوثلل قودحتسع سيلدبعلان أ قمل لهأب هذمناهيف (هلهأ قاقصساو 3 ٠

 : ليقوهلوق) ةمجتملاو ةامهملاحتفب رذحلا ىنعع وهةمجمملاز وكسب و ءاحلار سكب ر ذا ىنعي ( رئالاورئالاكر ذحلاو رذحلاف هوق) 1
 هلوق) هبهتل ةذأرأو ئشلالامعتساب الس ص ازاخ ن وكفالاو ة ةقيقح نوكيف ىوغللاق.: ةالا هانعمكلذ ناك ناف 6 رذحيام ٠

 اسيلامهف ةفوذحلا لعفلا ماللاربجنونلاو ءايلاةدايزب نيبث ىلع عج من ءايلاهنم فدخل ىبثهبث لصأ ناف (ارج نيبثىلع عمجيو
 كرد حاوذخ را برحلاب صاصتخالاىضتةيةبالا ظفلرءاظناهيف (ااهظفا قالطاىطتقي نكءاهلوق) ةيعملا ضحلل

 ةردابملاتمهفب را |ىلاةرداب 1١ تتينامل لاقي نأ ىلوالاو برملاب صيصخت لب قالط ا اهظفل ىف سدالؤهب صتخم هرسفامىلعرذطلاناف

 تاريخا عيج نيب كرنشم سمأوهو ةيذيدلا ةعفنملا ىنعلمتشمو ريخهنا ببسب ب رجلا ىلا ةردابملانالاهاكتازبملا لإ 1



 نايف تادرس نك كشلا قنورلعلا ل ادح هب نوظغوباماواءفنإ مولدنا هلممهشي (كذلا قلو معلا ليصحن 0 هنالدوقز

 سعألا نم ضرغلا نابةثنإ هجر مالسالا ةح مامالا مهنمرابكسا|ءاماعلا نم نوققحلا رمد !ذلو لاهعالا ببسب ىو تي داقتعالا نالا دهر
 ا ءارادوك نب جرم عج ميجلاب وني كلارسكب جارشلا (ةرملا نم جار ىفهلوق) اهديك انوبلقلا تاغصةبو قت ةيندبلا تادابعلاب
  ناكنالءاوقو ة ةعر زل طيحام دارملار ةريغصلار ادا ةلمهلالادلا نو كسبنر د. حلاو دوس ةراخ تاذ ضرأ ةرحلاو ءاملا ليس مرهف
 ال اوأري زلا سمبأ ل_سو هيلع تلا ىل_صىنلا ةمعبلطملا دع تنب ةيفصريب زلا مناف كنتمع نب ناكهنالءاضقلاو ا هىأكتعنا
 1 فاشكلا ىف ىذلاوهبطاحو ربو زلا نيب ترجةصقلا نان مفنهلاهلافامنا لعاوةقحريب زال ىفوتساربب زلم صخ هيضغأ هلق ةحاسلاب
 22 .هلوق) راصنالا نم نكي لب طاحو راصنالاض عب و رييزلا نيب ترج ةصقلا نا نيحيحصلاىف نا قاب ا ءلالاق نكل

 ف لاقاذاو ريدصتلا طرشا|ةملكل نآلاوتبثولوه ىذلا ط هرمشلا ىلع م دقتبالنا يحي كلذ كناك اذا (ءازجوباوج اذا نال

 6 ناكول نوت وبال ن ذاف ىلاعتهلوق ريسفن

 : نم (هب نوظعوبام واعف. ًاواو) اليلقال_عفالا ىلعوأ ءانثتسالا لع بصنلاب صاع نبا أر و ن 1 1 1 “الإ

 تب خز كك
 ا ا سان (مط اربخ ناكل ) ةيغرو اعوطهةعواطمو مهد هيلع هللا لد لوسرلا ةعباتم 1 1! ا :

 كلا تكلا 20:

 | زييعلا ىلع ا لا تاون اًييشوأكشلا ذ ذو هلال صدت دش ًاهنال دى و ع 1
 ى م 01 أكمل د كفن ىلإ هاش

 | لاسر مث رب زابقسامالسلاو ةالصلاهياعلاقف لخنلا اممنايقسياناك ةرحلا نم جار فاس ز ةمالعلاهلاقمك نذادعب | م ر ماليقو ىدوهلاو ىف رر تا ا ساخ عتاب لأ نب بطاح ف راهلبق ئلاواهنالبقو ىدوهلاو قفانملانأش فتلزنامماضيأ ةبآلاو || 25 :

 ط | سدا نممهفي.هنامث نوتؤدال ن ذاف كالا نم بيصن مط
 لوق باوج ىف نذانأل

 1 0 د مالسلاو ةالصلا ا هيلع ةف كنتم نب !ناكنأل ب تطاحلاقف كراجولا ءاملا ىضرلان ارلعارتىئازاتفنلا هوم بشي يب
 | باوج (ايظع ارجأ اندلنممهانبنآل اذاد) ككراجىلاهاسرأمث كقح فوتساو ردجلاىلا ءاملا || تذافى حولي ىذلا لاق
 ١ ءازج وباوجاذان ال هانبنآل اوتبثتول اذاولاقف تيدئالادعب مطنوكييامو ليقهنأكردقم لاو! هإص انا ىنظ ىف بلغي و
 1 لاق بيغلا باوب أ مييلعحتفي وسدقلا بانج هكواسب ن 0 (امقتسم اطارص معاني دطو) || ةفاضملا ةاجلا تفذحذا
 1 | اد كوسرلار هللا عطب نمو) "لم يرلام لع اهئ و لعام ل نم مسو كد لطول !! نب ونتلااهنم ضوعواهلا

 1 اردق مهمظعأو قئالخلا» .رك أ ةقفارم اهيلعدءولابةءاطلا ف بيغرتديزم (مهيلعنا من5 نيذلا || ىف فرظذالبق نكييلو
 ا مهمسق هريمص نموأ هنم لاحوأ نيذال نايب (نيملاصلاو ء'ادهشلاو نيقيدصلاو نييدنلاوَم 2 هر.ك-فهيل' فاض اةروص
 ا اال هو ,منعاورنأ يال ن أ ىلع سان ةفاك ثحو لمعلاو اعلا ىف م طزانم بسحب ماس ةآ ةعب رأ نوكيا را

 || نيذلا نوقيدصلا مث ليمكتلا ةجردوا ناقل ان قوز واحلا لمعلاو رعلا لاك :نوئافلا | نو.
 1 جوأىلاتاضاي رلاو ةيفصتلاج راعع ىرخأو تايآلاو جا ىف رظنلا قارعب ةراتمهسوفن تدعص ىببتت' ف رظلا ءانعم نأ

 1|[ صرخلام -_ ىدأ نبذلا ءادهشلامأ اماع ىهام ىلعاهنعاو ريخأو ءاتشالاىلع اوءلطاىت-> ناذرعلا اذرظ انهه نذا نوكيق

 ]| الإ ل نبذلا نوحلامأا امتلك ءالعا ىف. عحجهم اول ا كولر اهظاىفدحلاو ةعاطلا ىلع | اوتيئذا لصألا 0

 نيو
 مهرامجا هلئاو نذاريدقتلاو ردقممسق باوج ماللاو نب وتلا اهنمضوعوة لا تف

 - نينانايةوق) نوااصااوءادهشلاو نون داصلاو نو.د دنلا معو (ااردقءهمظعأو ىلا ؟ ال1 ١ مك اةقفامهلوق) مهانينال

 ” نمال-نوكنأ زوجي نيذلل انايب هنوكع مهنا همااكن م موهفملا نا نيقيدصلاو نيدنلا 0 ( هريمض نموأ هتملاح

 ” بيكرتلا اذهىف نيذلاوهب لوعفموأ لعاف نعال نوال الات اقناف نبذلا ناباضيأ هنم مزايف هنعةر رايعدريمضنارابتعابهريمض

 ' اووحأسال ناىلعس اذلاةفاك ثحو هلوق) نراقملا ىنعي عملعج ناوهو لب ال هلعجاذلةلوعفمالو للعافب سيل هيلا فاضم

 ' ةبؤرةروكذملا ةيعملا نمدارملان ام مهنع ءايدنالاري_غوخات بجوناو ةدعل رالا فاندالا لكن عزخ انإبعومجملا ننعىأ (مهنع

 : " نمدارملا سدا قاث راق )|ةمالعلالاقاك ةحردلاىف دعبلاعم ناكناواهاكفو تاقوالا صضعب ىئامهربغو ني. دصلاو ءا .دنالا نيعرطملا

 دا ارملا نكل لاحم هناولوضفملاو لضافلا نيب ةب وستلا ىضتقي كلذ ناف ةدحاو ةجرد ىف مهلكن اةبآلا نب روك ذملا عم نيعيطملا نوك

 00 اًضعل ل ناكلا دفنا 707 0 مهنوك

0 
0 



 ون متئلا ونا نو كك نو او قاد ها ةروصلا هل هى لي ذا لمتحم ا اهنوكو قت ضل

 ميك اىاودجال مث ىلاعت هلوق) ببس ريغ نم تشالفلمتحملا توبث مدعلصالا ذا مسقلاديك ًاتوهىذلا ققحمل ىلع لمتنا لج : ٠

 لص وه لب هب فاك اعاضرلا لعل دب رك ذامتاق ناف ىلقلا اضرلان ودب ل-سحال ناميالا نا ىلع لاد (ةبآلاتيضقامماجرح 0 ٠

 ليم < ىلع صخشلاردقيالدق ذا هيلعناممالافقوته_جوتيالف ىيبط سم لباي رايتخا !سعأ سيل ىلقل اضرلا نكسل فييلاكتتلا
 هيفهءافش نا إياه ركءاودب هرش نك عبطلابةهو ركستناكن او رايتخالابةلصاخلا هبايساب لصح اماضرلا نمدارملا اناق ىلاقلااض را ف

 نوك ىفث حبلا صدق( ةرادعمو | ةيردحم (ةا/) ناو هلوق)ةهراك هتعيبط ناكن او هب هب رشي ناهتداراب_ ضار و 4

 ها هذهن الث ص

 نءلدعامئاواعيفشمطتبصتن|ىتحكيلااور دّدءاو (لوسرلامطرفغتساو) صالخالاوةب وتاب ||

 ا عفشي و همرج مظعناو بئاتلارا ذّةعالبقين أل وسرلا ق- نمن ا ىلع اهيبنتو هنأشلامخسفت باطخلا
 هلوق) اًضياباو+لاىمو

 د موياعالضفت ةممب وتلالباق هوماعل (اه-راباو 5: هللا اودجول) بون ذلارتاكف عفشي نأ هبصنم نمو هل

 ىأهناكم لعج نا نكمي ال

 6 1 ءءعم قات 3 ل 1
 ) 9 0 0 9 (كب روالفإ) هيف ريمضاا نم الاحوأهنم الدبامحر والاحاباونن اك فداصب دجو رمفناو ةجرلاب ||
 تايثالا فاضي ًادازتاهنال (نونمؤرال) هلوقىفال رهاظتلال مسقلاديك اتل ةدب نمالو كلب أ ا ناب كلدك ن ْ

 رجشلاهنمو طلتخاو مهني فلتخااامف ( مهنببر حشامف كومكحىتح) دلبل اذهب مسقأال نامت ةلو ذك ا ان سمان ولواذكه بيكرتلا 0 0
3 

 اذا 1 نكا
 1 1 00 نماكشوأ اكم ك< نموأهب تمكحامناقيض (تيضقا اجرح مهسفن ,فاودجال#) هناصغأ لخادتل | أ[

 ناضندالعلو بعل
 ّ طاب هرهاظب 0 داقش املا ةهاسا ا 0 هلخأا|

 ىل-_عفاشكلا تحاص 0 1 2-0 0 7 0 4 6 ّ

 لاقي نا كوالاو انرك ذام نيح مهجورخ 8 هيرتز انرعأ :ءمىف انيتكنال رس را ١ لسجالةي ردصم اهنوك ْ
 كي رحتلا لصأ ىلع نونلارسكب اولتقا نب وةعب وو رمعوبأ ًارقو لكلا ةدابع نماودبلجا 1 1

 ةزجارقو ىلضفلا اووسننالو ىلاعتهلوقوحن ىف عجلا واوب هيبشتلاو عابت اللواولامضب اوجرْا وأ 1

 هواغفام) لعفلاب ةلصاملا ةزمطاىرحامط ءارحا امهمضب نوقابلا و لصألا ىلعاضر سكي ,مداعو

 ىلع هبن ماسلا ودوام لالا الموعاميانانيب امن وصاخلامهو ليلق سانالا 2 |[

 نيلعفلا ىردصم دحالوأ 0 بوتك-ال ريمضلاو مهمالسا نهوو مهرثك أ ارودق 1

 انيحوائعع انتكنا
 هلوق)لوقا! كح ىف ىذلا
 (مهنطاب ومهرهاظبادايقنا
 دارلان وكن ابسائر اذه

 دايقنالا مزاتسيال رفكتاللباقملا ناميالالصأ نال ( لا ب راس 8 5 لماكلاناميالا نامعالإب 10

 دارأف قبساع مولعم عابتالا لاقي نا نكمي و لوالا فلاقاكعابنالل لقي ,ملو 0 ءاراوكو ا مضانههلقو عابتالل و اولا 2 نابوةعيو ورمحىنأ ةءارقىفلاق/لوقتناكل (لعفلإبةلدتملا ةزمطاى رجامطع ارجا هلوق) ليئارسا تدوس مهجور لثماجورخ رايد نم اوجرخاوأ ىأ (لجلا ةدابعنماوبيتتسا نيح مهجور اوق) ىباق ىنطاب ص أوه لب ىرهاظل
 ىلانونمؤيالكب روالف هلوقىفةر وك ذاارئامغلا مجر راض رعتن مل م (حامت ممهتاعان اني امل هلوق) مالى رت ةلعدارب انهه ١
 قاعمرهظيذ_نيحو نيةفانملاو مهنم نيصاخلا لسو هيلعفثلا ىلصىنا ارمصعىف نم عو# ىلا ةعجاراهنا لاقي نلا ن نيو تانالاونك 1

 اليلق اقح نونمؤملان وكي نا هنممزاب نكلاةلطمنونمؤالاال اقحنونمؤملا الاه واعفاممسهنم لياقالا هول ءفامىنعمناكسف تإآلا ٠

 اهتاتقل ىسفن لتقأ نا دم ىن سعأول هنااولاق نب ذلا نينمؤملا ىلا مجارمهياعريمضنا فاشكلان نم موهفملاو نيدقفانلا ىلا ةيسفلإب
 اعمج نينمؤلل لب ةداخ نيلئاقاا ءالؤط س ل مهيلعريمض يئازاتفتلاةمال- علالاقاذلو رسساب نب لا دوعسم ناو تباث كلذ لئاقلا

 0 يب نمادايقنا لق ًامهاعج ثيح مظغوي ون هيف :



 0 م الليتات حا اواهكرحتلءايلابلقتن أ حضيالذا لاح افيفخحت ىاةلعالب امال ا نعلا مال دفا اوق)

 0 1 هىلعةحتفلا نآلاطابتعا ءايلاتفذحاذاامفالخ ربغتالففل !ناك انههنا ىلعل يلا دةحتفلان آل ةمضلا ىلا ماللاةحتو بلقتم

 |ضرعتيو ردصم هنا حاحصلاة راب :رهاظ ( ردصلل مساوأر دصموههلوق) تربغو تفذحاذلذ ئدىلعالياد سيلرب د قتلا

  اماو رهاظلاوهاذهو ترصبأ ىنءع تيار ناك اذا اذه (لاخلا عضومىف نودصي وهلوقلا دو دص دصي هنع دصلاق رخآلا لايخالا

  هلوق) مهريغمهعم طاتخال مهسفن ا درى كنوكل احمطلق ىنعلاف(مهايلاخوأهلوق) ايناثالوعفم نوك,تماع ىنعع ناك اذا

 . مزاتسي وهو هللا ةعاط مدعلوسرلا ةعاطمدعنم مزاللا ل يقناف (ة5) (11كلذب جّتح اهناكو هلوق)افرظ

 سل لك سل نكلو رفكلا
  ىلعماللا مضياولاعت ”ئرقو (لوس لا ىلاو هللا لزئً ام ىلااولاعت مل ليقاذاو )“منو جر خي توغاطلا

 . روعي عاشت مضت

 0 5 د 57“ 5 " بمهام با فر 7 ١ يق 2

 5 ا ١ لي 15 دس ثيم لك لة تن بخ و مشع ج اطيل ا صك 1. « ولم ضار ١ 1 هلا نتا ول با بدسم اق 1

 وه (ادودد كنعنودصينقفانملات ار) ريمضلا واولماللا ذم اطابتعا لعفلا مال فذح ها 2 : ا 0 : . : 1 نافل تقلا جوتسمرفاك

 ١ سوس#< د _بلااو سوسحري_غهنأدسلانإب و هنبب قرفلاو راو جيدا ردخبلا مساوأ ردصم ل ) 01 0 بجوتسع سيلورفاكىذلا

 قفانملار علتقك (ةبيصم مهتباصأ اذا ) مطاح نوكي (فيكفإل لالا عضومف نودديو 0 7 1

 ' مث ) كبكح ىضرلا مدعو كريغىلا ك اجتلانم (مهديأتمدقامبإ) ىلاعتللا نم ةمقئلاوأ || 03 2
 - ضارت عاامهنيبامو نودصي ىلع ل يقو مهتباصا ىلع فطع راذ_:ءالل نوباصي نيح ( كؤاج و

 نسحالا هجولإلسفلاالا كلذياندرأام (اقيفوتو اناسحاالا اندرأنا) لاج (ةتانوفاحي) | هلوق)رخاصوش
 || ايااع واقد مدي نييلاط لتقل باصحأ اج ليقو كتفلا خم درألو نيمصخلا نيب قيفوتلاو ضرب هنسعلتا

  ىفام هللالعي نيذلاكئلوأ) ةمصخ نيب و هندي قؤوب و انبحاصىلا نسح نأ الا رعىلا ؟ احتتنإب ناف(عتلانسر لع ا ة07
 " ىأ (مهتعضرعأف ) باقعلا نمبذاكلافلحلاو ناتكلا مهنعىنغيالف قافنلا نم (مهبولق || دسحا مينازوجي لبق
  هيلعمهامجمهفكو كناساب (مهظعو) مهترذعملوبقنعوأ مهئاقبتساىف ةحاصل مهماقعنع || نكسلو لوسرلا ةلاسر
 . علبي (اغيملالوق) عجن ًارسلا فحصنا!ناف مهايلاخو ا مهسفنأ ىنعمىف ىأ (مهسفنأ ف مظلقو) || انلقدمك<عض ريو هعطامغل

 كلذو بيهرتلاو بيغرتلاب «يفةغلابملاو مطبصتلاو مم ونذ نع ىفاجتلاب» ص اوهذ رثؤي و مهنم || اض لاو ميلةلاوهنامالا

 - فيعضاهيف ارثؤم مهسفنأ ىف اغياب ىنعم ىلعاغيلبب فرظلا قيلعتو مالسلا مويلعءايبنالا ةقفش ىضتقم |[ هللا قيدصت درحال

 ُ | وسل !هكوادم ىباطي ىذلا وهل مالا ف غيلبلالوقلاو توا لع و ال كالو ا نوكينامزل الاو

 ٍ هوعيطا ناب مولا ثوعبملاه ىمأو هتعاطو ةداكديس (هللانذإب عاطيلالا لوفر نماناسو اير ننال وسر هنوكينوفراعلا

 ' ا وسم ارفاكن اك مالسالا رهظأن او همكح ضر مل ىذلا نا ىلع كلذب جتحاهن اكو |, ضرب 1 نو نينمؤملا نم
 0 نمو اوراس تاك ض رو دي نسر عاطجلالا نكي بلوس الاحرا نإ ةهزعف د .راهراك ناك مكحي
 ٍ 1 احءلاو اق افنلاب (منع اود ذا مهاولو) لتقلابجوتسما ارفاك نك كلذك ناك يي د

 "| (هللا اورفغت ساف) هب قلعتم ذاو نارب_خ وهو كلذ نم نيبئان ( كؤاج) توغاطلا ىلا ريسفت ىعمانقلعامف كلذ

 07000 ةيونلا . الفىلامتهلوق ىهو ةرنآلا ةنآلاناو هو ءث انههون نكل ةرقبلا لئاوأ
 بطاحلاقفريب زللكخ سو هيلعهللا ىل_دةللالوسر ىلا امصاخت نيح ةعداب ىلأنبب طاحو رب زلا ف تازنةنآلا نونمؤيال كب رو
 لب هرفك ع فيكف ةباحصلان م هنا عم ملسو هيلعةنلا ىلص همكحببطاحاذر مدع ىلع دياذ_يف كت نبا ناكنآل
 ' ىباقلا اضرلامدعبطاحلوق نم مزليملو ىبقلا اًضرلا همكحب ضرب موهلوق نمدارملا لاقي نا نع وبدأ ةءاسا همالكنإب اومكحح
 5 مهسفن ًالوماظذا مون أولو ىلاعت هلوق ) قح ا ريغب ماكتلا ىلع ل داو بضغلا هنثح نكلانطاب هبىذرب واق حن روكصخش ل _ءيدق ذا
 ' مهل هرافغتسا ىلاو ٍمسو هيلعهللا بصل وسرلاىلا ءىجلاىلا ةجاحلا اف مهتوتلوبقىفهثلا اورفغتسي نا غلب ل اوقتنا كلل( كؤاج
 " ةيوتلالوبقوهتيك زن نابجوبامهنالاقي وأ هتعاطاو هتعباتم ىلع لدب مطدرافغتساو هيلاءىجن نا لعأ هللاولاقي ناباوجلاو

 0 مهسفنأ اوماظذا كؤاجمهمأولو ربدقتلاف (هب يتاعتب ذاو هلوق)ةميظعلا ةجرلاو .

 و دفع

 د

 توون و نا طن ا ويعلو



 90 21 ا

 ةيانمهثفص لعجو ةيشلاف ك-لاقي وأ ىذلا مثربدقنلا نا رايثحالاو ىنءللا ييضون ركذامن هطرغ نا باولو لعافلاوة هلأ.
 نبذلا هماعلدل اوق) لدعلاايمكحن نا سانلا نيب مثمكحاذاو هل ]وق ىف لدعلابمه سم دعب ىأ (لدعلابه صام دعب هل اوق). دعا مق

 (حامالا ىلوال باطخلا لاقي ن ألا هلوق) نودهتجلاءاماعلامه طابنتسالاب ميما اوهاعنيذلا نيطبنتلاناف (مهنم هنوطبنتسي ٠
 هيفاوعحراذنودونجلا ءاماعلااهمأ متعزانتنا ىنعب ءاماعلل متعزانتن اف فباطخلان وك. كةنيحو ءاماعلا مالا ىلواب دارملانوكنأ نكي ٠

 نامونملكىلعذا1ءجوالداهنجالا بق منعزانتليقنافلوقأ امثل ىاعنانلاكح نا مهني عزانتاانوكيف هلوسروةتلاهلا ٠
 لذب و ةنسلاو باكا صوصن ىلع عالطالادءعبالانوكيالداهتجالا نان الوداهئتجالا دعب نوكيف هداهتجا ىضتقمع لمعي مدهتج ١

 ل-ةلص-ملسوهيلعهللاىل_سهلوسر (86) ١ ةنسوهللاباتك ىلع وجرلاف اذهىلعواهدصاقتم قيقحتىفعسولا ١
 الا درا ىشماف داهتجالا 1

 عزانتلاد_عبهلوسر وهللا
 لاقي نأ نكعاناقروكذاا
 لوقينأع زانتلاةروص

 ناداهتجالا عب دهنلا

 ىدأام ةلئسملا فكحلا

 بوجووهوىداهتجاهيلا
 نوزنألا اوالثم نيعم كح
 مهن الهمكح اوما م

 بجد ئايش دعباو دم

 نا ىلعاهيبنتلدعلاب مه ص امدعب مهتعاطي سانلا سمأةب رمسلاءاسمأو ةاضقلا وءافلخلامهمفجزدني و |[

 مالا ىلو أى لاولوسرلا ىلا هو در ولو ىلاعت هلوقل ع رشلاءاماعليقو قا ىلعاومادام ,متعاطبوجو أ[

 زومأنم (ئثف) متم مالا ولوأو متتأ (متعزانتناف ) مهنه هنوطبنتسي نيذلا هماعل مهنم [|

 لاقينأالا سورا فال همكح ىف دهنلاعزاني نأ دلقملل سيل ذالوالاهجولا دي ؤيودونيدلا [|

 هناتنك ىلا (هللاىلا ) هيف اوءعجارف (هودرف) تافئتلالا ةقب رطىلع سمالا ىلوال باطخلا

 ىلاعتهنااولاقو سايقلاوركنمهب لدتساو هدعب هتنس ىلا ةعجارملاو هنامزفهنعلاؤلاب (لوسرلاو) |[
 امنا هيلع صوصنملا ىلا فلتخلادرنا,بيجأو سايقلانودةنسلاو باتكسلا ىلا فات لادربجوأ |
 هناف هلوسرةعاطوةللاةعاطب ىمالا دعإ هب مالا كلذ دب وب وسايقا اودو هيلعءانبلاو ليثعلاب نوكي ع

 نا) سايقلاهجو ىلعامهيلادرلا,تبثمو ةنسلا,ت بثمو باةكتلا,تيثم ةثالث ماكحالا نا ىلع لدي || ٠

 3 (ريخ) درلاىأ (كلذ) كلذسج وب نامالا ناف (رخآلامودلاو هللاب نو:مؤت منك |
 اونمامهن أن وم زب نيذلاىلارتهلأ) درالب كل, وأت نمالي وأت نس ًاوأةبقاع (ال:وأت نسحأت) |[
 هللا ىضر سابعنبا نع (توعاطلاىلا اوك احين نودي ريكلبق نملزت امو كيلالزتأ امي |[ '

 نب بدك ىلا قفانا اهاعدو لسوهيلعهتلا لص ىنلا ىلاىدوهيااهاعدف ايدوهيمداخاقفانمنامهنع ||
 لاقو هئاضقب قفانملا ضري لف ىدوويلل < لسو هيلعهنلا ىلص هللا لوس ريل تحاامهنا مث فرعثالا
 مصاخو هئاضقب ضرب لف مسوهيلعةللا ىلص هللا ل وسر ىلىضق رمعل ىدوهبلالاقف ريعىلا م احتتن
 لخدف اهكيلا ج رن ىتحاهكن اكملاقف من لاقف كا ذك أ قفانملل هنعىلاعت هللا ىضررءعلاقفكيلا
 هلوسرو ةللاءاضقب ضر. ن ىخقأ اذكعلاقو دري ىتح قفانملاقدعهببرضفج رش مث هفيسدخاف

 ن' بعك !ذهىلعتوغاطلاو قورافلا ىمسف لطابلاو ق+ نيب قرف دقر عن الد ربج لاقو تازنف 8
 نالوأناطيشلابهيشتاو أ هنايغط طرفل كلذ ىمس هلجالرثؤيو لطابلاب << نمهانعم فو ف رشالا ١

 دب ربو هباورفك نأ اوم ادقو) لاق هياعلماحلاهناثيح نمناطيشلاى لاك احتديلاك احتلا

 مهؤايلو أ ىلاعتهلوقك عج توغاطلا نا ىلعاه اور فك نأ ”ىرقو (اديعبالالض مهلضينأ ناطيشلا

 اودارأن ا داهت>الا موياع

 ةنافهوق) ةلكسملا قيقحت

 ةثالث ماكحالا نا ىلعلدب

 امهقاهتمناهياعدر )ا

 عاجالإب تدثلاوهو رخآ

 ريبكلا ريسفتلا فلاقاذلو

 ىلعةامتثم ةءالاوذاه

 لوصأنأل هقفلالوصأ
 ةنسلاو باتكلاةعيرشلا

 ىاعتهلوقب امهبلاربشأو
 او_عيطأو ةللااو_عيطأو

 سايقلاو عاجالاولوسبلا 277777 772777722--2----> 4

 وه دنتسم نم عاجاللدبال هنا باوجلاو مسائي متهعزانتنافىلاعت هلوق كلذف سايقلااماف مالا ىوأو هلوقب عاجالاى لا ريسثاف ٠
 راتخيىأ(هلجألرثؤيو هلوق) هب حرصا لوقعمريغ دنتسمريغ نم ئثىلعمهعامجاذا امهنمدحاو ىلا عجاروهف سايقلاوأصنلا
 توغاطابدارملا ناك اذا توغاطلاببعكةيمستى ةئالث اهوجو رك ذ(هنايغططرفل كاذب ىمس هل !وَو) لطابلا هلا لجألهريغىلع 2

 هحساىذلاناطيشلاب ههبشتلاماو صاخلاةداراو”ماعلا قالطا باب نمن وكف هنايغطةدشلاما هب هتيمستن ا هحيضونو ابعك انهه '

 نمضتمهيلاك احتلاناثيح نمناطيشلاب هتقالع'اماو نايغطلا طرف هبشا.هجووةراعتسا توغاطلا نوكيف اذهىلءعو ت وغاطلا 6

 ناطرشلا ىلا احتلاهيلا؟ آحتا!لاقي نأ ىلوالا نامثلوالا ىلعا ذكوالس صاز اج توغاطلا ن وكي اذه ىلعف ناطيشلا ىلا احتل 8

 نم دارا نا ىلعلاد ةبآلااو ىمأد قو ىلاعتهلوقنارهاظلا (هناورفكبنا اورمأ دقولافاكهلوق) همكح همكح نا ثيح نماكح 8

 ناقد رك ذبعرصترجف نم ذيريو ىلاغت هوقو ريشا رخاطلا ناكل نابض تسارلا ناك ىذا 0 0



 00 1 ةيمعملا ل اقلا ايلا 0 00 سانلا نال لوالا
 وح (ةقيضاعلا سفنلا ةقيقحلا ف باذعلاوهلوق) جييضنلا مدع نمو ليدبتلاريغ عمر ذاكلا باذع ىلءهبر دق عمدللا ليدبت

 ب دعي هنا عمطق ةيصعمفرا تيه لوألا دلال دب وهىذلا ىفاثلا دل! ذهن اف ةيصع ريغ نم بي ذءتلا لوقلا اذه نم مزلهناوهو لاس

 5 دملاوملالا كاردا : تاذعلانألاب: دلاىق ىصحاعملا تفرتقاىتلا ةيصاعلا سفنلا 6 وهسبذعملانإب باجأف قارحالاب

 الف دلحلال سفنلاوه
 روذحلا مزليالىأر وذحم
 دقالوق) هرك ذىذلا
 مهديعوو رافكشلا 1

 نبذلا ناالوأ ل يق ىأ (لا
 تايآلانال ةبآلا اورفدك
 لاح ناد ق ةبماسلا

 الانانيف هلوقإ) رافكلا
 ةمالعلا لاق (هيف بوج
 لصتملا نانيفلا ىنازاتفتلا

 نافلا نم ليقف طسنلا
 ليقو نانفالاريئ هناك

 سلو نيفلا نم نالعف

 - (هنعدص نم مهنمو) ميهاربال تملا ل رمرك داك - هيلعةللا لص كمحعع (هب نم

 - نيهون كلذ ىف نك لورذل نه مهنموهب نْمآ نه مهاربال ان 5 هانعم ليقوهب نمؤي لو هنعض رعأ

 . ناىأامنوبذعي ةروعسمارا ( مق كد( كيم ءالؤه رفكن هوبال كل ذكسفد سعأ

  (ار انموياصت فوسانتا اماورفك نيذلا نا“ مي جريعس ند مط دعأامم هافك دقفةبوقعلاباواجيم

  هئيعبدلحا كلذ داعي ناب دوا هانادب مهدواج تجضنالك ) كلذلرب رقتلاونايءلاك

 01 1١ نادعلا تاسع ادوعبل قارعالار اهنعلازبنابوأ اطرق متادخاتادب كلوقك ىرنأةروص ىلع

 . سفنلل ةقيقللا ف باذعلاو رثآد اج هناكمم طق ا 2 ليقو هقوذ مط موديل ىأ(باذعلااوقوذيل) لاق

 1  (امكع) هدب ١ رام هيلع عنتمال (ازب زم ناكمتلا نا) روذخ#الفايك | 00 ردملاةيصاعلا

 ١ _راهتالا هت نم ىرج تانجو ياخ دن_ستاحلاصا اواعواونمآ نيذلاوإل" 'ةتمكح قفو لع ب قاعي

 ْ رمي مالكلانال مهد عوو لإ: :مؤمارك ذ ىلعم هديعوو رافكتلا رك ذم دو ( ادبأاهيف نيدلاخ

 || امتادو هيفبوجالاءانيف (الياظالظم 0 ةرهطم جاو زااهبفمل) نك رعلا نام لا رك دو

 تك هديك تل لظلا نمةقتشمةفص ل اظااوةمئادلاةماتن|ةمعنلا ىل ةراشاوهو سمشلا هيل

 | ميباطخ_(اههألاتانمألا اودؤت نأ ؟سعابوتاان اال مون مون و.ليلأ ليآو سماش سمش
 2  ىنأ او ةبعكسلاباب قاغأ الر ادلا دمع نب ةحلط نب نامثعف حتفلاموب تازن ناو تانامال او نيفلكسملا

 : | ههج وهلا مرك ىلع وافهعنمأ هللا لوسرهن أتماعوالاقو هننالوسر اهيف لب ديل حاتفملا عذ دي نأ

 - || ىذرسابعلاهلآس ج رخاماف نيتمكر ىلصو مسوهيلع للا ىبصةللا لوس رِلخ دق تقوهنمءذخأو» دي
 . هللا 0 الع ماقتل هدر نتا هاف تلزتق هلا مرارا ل ال شوو معمل

 1 .اذاو) ادب هدالوأ ىفةنادسلا ناب جولا لزنو همالسالاببس كلذراصو هيلارذتعي و هدرب نأ هنع

 5 َ | نمانإت مشفاذاةئوسأا وفاصن الاباومك < ناو ىأ (لدعلاباومكح نأ سانلا نيب متمكح

  ىأ (هب كظعي امعن هللا نا) مط باطخلا ليق لولا ةفيظو محملا نالو مك ىض 0 00

 هبةلرصوم ةعوف ىموأ هبك<ظ عيب ةفوصومةب وصخماش ع عدلا ئنلا منوأ هن كظعيأيش 1

 ناك هئانا) تاموك-لاىلدعلاو تا ن.هب رومأماوهو فو. حدملاب صوص او

 . اوعيطأو ةااوعيظأ اونمانيذلااهع 031 0 امالا ف نولعفتامو ماك أو <لاوفاب (اريصباعيمس
 هد-عب و ملسو هيلع هللا ىل_دلوسرلادهعىف نيلسملاءاسمأ ,همدن رب (مكتم مالا ىفلوأولوسرلا |

 افارصناو اقاقتشاحضاون

 ىلا ةراشا ليقف ةلوقف ج
 حاحصلاٍب> اص هلاقامنأ

 ني-فلا نمنانيف نانم
 شا ءايلاو ءافلإب

 ناهجو نمهيعض فورا لا

 الذا قاقتشالا اهد-خأ

 نانيفلاقاقدشاهجورهظإ
 نبب ةيسانمالذا نيفلا'نم

 نال نيفلاو ناثيفلا ىنعم

 ىقاثلاو ةعاسلاره نيفلا

 ناكولو نائف فا ارصنا

 2 جردنيو هلوق) ةجرفلا ىهو 3 باول حشو ميلا مضب 2111
 ” تلزنليقو دحاو لكل ماعباط+لا لاق ثيح فاشكتلاةرابع نم نسحأأةرابعلا هذه (1!تلزنناو نيفلكلإ ماع باطخ

 3 ١ نيعمصخشف 000 حصيذ!ب اطخلا مومعلالباقم لعك نا بسانشإل ةحاط ن:نامعىف ةلزان اهلع+ نأل ة>لطن نامعىف

 0 آم ًاءلوق) امهني كحللاك احانلاثنامداخلا لعين اوهو مكحتلاةرودىف اذه( يمك ىط رب وأ هلوق) اماع همكح نوكب نكس

 1 89 ىذلا نعةرابعوأ ىذابفوسوللا ء.شلا ل ل ( هب ظعيذلا ئتلا



 ب هما ل عماعأ هللا نال مزلتسمرك ذام مانا

 تدل اهيلع ىنثأ او 0 0 انعرفكليللابانلمعامو 0 0

 هيلعىوطنيب امبملاءااهنافهريغ ةيك زن نوداهم دتعملاىهىلاعت هتيك زن نا ىلعهيمنت: (ءاشيرمكذ ا

 حبقتسام ىف ةيكزتلا لصأو نينمؤملاهدابع نم نيضتر لا 5 زو مهمذدقو حيبقو نمسح نم ناسنالا ٍُ 3

 ملظ ىندأ (اليتف) قحري_غب مهسفنأ مهتيكزت ىلع باقعلاوأ مذلاب (نوماظيالو) الوقوأالعف

 هللا ىلع نورتف فيكر رظناإل" ةراقحلاىف لشثملاهب برضي ةاوذلا م ثقىذلا طيخلاوهوهرغصأو | 7

 امنا) ءارتفالاب وأ اذ همهمجز (هبىف 5كو) ا هللا ءانبأ مهنامهمجزف (يبذكلا ٠ْ

 ثمحلاب نووي تانكلا ننام اودأ نيذلاىلارنمأ)' 0 نيب نما.امهنو "نحال (انيبم أ

 دمه يلا وعدبانمم هللادذع ىذر أ مانصالا ةدايعنا نولوشد اوناكد وهم ىف تلي (توغاطلاو 3

 ىلعاشي رق نوةلاكةكمىلا وجون دوبهلا ن نمعجف فرشالا ني بعكو بطخأ نبىح ىف ليقو |
 نمأن الف اذ يلا ع :مد# ىلا برقأ مت و باتكلهأ مت اولاقف لسوهياع هللا ىلص هللالوسرةب را ْ ِ 1

 دبعام لكى لمعتساف مص مسا لصالا ىف تبحلاواولعفف ميلا نئمطن ىت - انتطالاودجسافكركم ||
 نمل طاب لكل قاطي توغاطلاوءاثهنيس تر اقف هيف ريخالىذلاوهو سدحلا هزصأ ليقوةللانؤد نم

 نمىدهأ) مهلا ةراشا (ءالؤه) مامقو ما (اورفكنيذال نولوبب د) هريغو أ دوبعم 1 ٠

 هلد< ناف هللا نعلب نمو ما نا تلو 0 كح انيدموقأ (اليبساونمآ نيذلا [!
 ةزمطا قعمو ةعطقنم مأ (كللان م بيصت مط مأ) اهريغوأ ةعافشب هنع باذعلا منع (اريصن ٠

 نوتؤيالاذاف) م كلملانا ٠ نوبل عر ردع كلملا ٠ نماسيصن 0 ارك

 رهظىف ة رقنلاوهو اريقن ىزاوبامادحأ نون ٌوبالاذاف كلملا نم 0 نايل ىت (اريقت سانلا ٍْإ

 ءارقف اوناك اذامهم كنظاف كوام مهرريقنل الغنا _مافمهحش ناب فارغالاوهاذهوتاونل 1 1

 نوتؤيالمهناوةبانكسلا ىلع كلما نمابيصن اونو أبن اراك ىنعملا نوكي نأ ازوج ون رقافتمءالذأ

 اذاف را 000 در م كد 0 اذاوايشإول :

 زد لي يتلا 53 ا اهني ذلاوأب رعلاوأ اةنامكأو / 1

 ىلع) !ذاجتوامزالت امهنيب نكو لئاذرلارشامهو لْخيبلا ىلع مهمذاأك دسحلا مهملع رس و

 0 تا لإ عاشو ملسو ةةع 000 0 مهنذل 6 .هاربال1 | انين 3 : سس

 نم) دوهلا نم 6-5 ات "(املثم هللا هيتؤل نادءسالف (ظعاكلمم 0 8 ةوبنلا 7

 .نأل اهلاصىأ اًاداط الاس ناك ايعاتتما شتت ,. ملاذاو ذم ؟نانزف ةكرشلا سصأم اهعانتما هناذ ىشتفت نو ذا اا
 ملام ضن صخشلا نعلوق.ن اوه ءارتفالا ليق ناف (مدنعءاكزأوهنلاءانبأ امهم امهمعز فهلوق) ةئمزالا نم نامز ىأ ىف كد رم 4
 ميلعتب نوكيا هاذ لصحول» دن ءءاكزأو هللاءاش :امهنوك انلق مهسفنأ ادع نمنولوقي لد ىلاعتهللا نع اورك :اماواقن ل مهو 1

379 
 نوكنأزوجيىأ (طاىن :ءلانوكنأ

 نب ىمالا ع وحر اكن ىنعملا

 عومجاراكتاو نيروك ذملا

 راكنا بدسإ رو ل

 مدعو يادولوالا ءزملا

 ناف اريمت سانلا مهئاطعا

 تاللا داضإ حشلا اذه

 فاشكتلا ىلع دازامماذهو

 ةبانكلانالدهجورهظيالو
 ىنعملا ةدارال ةححعمم

 كلذ كس يلانههو ىتيقحلا

 حصيال ماهفت_سالانال
 قيقحلا ىنعملا ىلع ولج انهه

 لاقي نأ ىلوالاو ىنالاك
 لب قيعع ناك اذا مأنا

 رابتعا ريغ نم ادرح

 بحاصهب حر صاعةزمطا
 نذاوهلوق) حص ىلا
 وأ ءافلا كعب عقو اذا

 )د رفمكن رمشتلالواولا

 مهتك ىف اوركذ
 دعي تعقو اذانذان أ

 ءاغاالاز وح ءاغااوأ واولا

 ديقلااورك ذيلولامعالاو
 ش وهو فنصملاهرك ذىذلا

 كب رشآتلار يغب نوكن أ

 هدايصنارهاظلاودرفمللا ىف

 ءافلاوواولادعب رك ذيالنأ

 نذاامافهلوق ل-ةمدرفم

 دقذاناكلاقاما (ايذاحوامزالت امهنب نأكو هلوق) اهابقام ىلعاهدعبامداتعادوجوللاعالاةرودا|هذهىف ز وح الذا كيتآ
 0 عل متن كسل عرحاا .وب دقو معلاكريغال لاك .ةفص لاوز زعىج ىنماذاك ل خبلانوديدسملادجوب 1
 دج ليعمسا أ قحسا نب بوقعي وه ىذلا ليئ ار سا ىببءايبن ًامههمعءانب ًأوةبانك نوكين أح صيف( ىتيقحلا ىنعلاةداراهلوق )ريغالام 1

 لاقف سا:هريغوهو نبد_ساحلاءالخلاىل عجار ريمضلا نا ارهاظلانأل كالذلاقامنا (دويلا نذل م 0 ىلم ىنلا 7



 ادا ف خسلاوه ىذا لوالا ىنعلاب نعالا فطعىأ (سمطلا ىلع هفطعو لوف ) ءهقراةن نأ هلو دنع ىداثملا مأهتف رعاشلال اوُقامأو
 ,ءالالوقتنأ كلو راركتلا مزاف اضي ؛ًأليندلا ف خسملاوهنعللا نال ايندلا فةر وصلا خسم سمطلا نوكيال نأ ب بجوت سمطلاىلع

 اراك ذلا ارب دقتتلا ىلع َمزاي الف اهرابدأ لع اهلعجوهوجولا طياخ سمطلاوري زانخو ةدرق مهلعجود صوصخم خس ءوهروك ذملا

 نم دارملالاقنإب اين دلا ف خلا ىلع ةبآلا ف ديععولا لمس نم ىلع دري ىأ (اديعولا ل>-نمو هلوق) خسملا نيعسمطلا نوكينأ
 ' هجتايندلافةروصلا رييغت فارصحن ءديعولا ن وكي ىتح ايندلا ف صوصخلا خسملاوه نعللاو ايندلا فةروصلا طيطخ وح سمطلا

 عقب لا ذلف نمآ ينل ةعاج ناعإ مدعب طورشمهعوقوناب و لبقتسي|مف عقيف بقرتم دعي هناي تاجاف خسملاعقب 7 هيلع

 0 اذاامأو فرتمهن| ىلع ديف خسملا ىلع ءالاو سمطلا لج لئاقلااذهنا ىلعار هاظلدب ديعولاهلوق قالطا نأ خالو

 .ايقرتمايندلا ف خسلانوكيالف نعللاوأ سمطلا نيئيشاادح أ ديعولا ذاهعوقو مزلي الفايندلا فةروصلا رييغنربغ ىلع نعللا لج

 هللا لعف نا هنممهفي. (1!هرثآهنعىحمالهنذناو هلوق) بقرتمهن هعوقوف كشامفلاقيالو مي نأدقتعيام وه بقرتملا نال

 07 أرعين ان ملوقينأ لئاقلنام لوالا هجولا ىلعراهةفالا ىلوالاو سراعلا كلك وتو وشهيفو لح ادادعتسا ىلع فوقومىلاعت

34 

ِ 
 00 ناكل دةرعأ اه«فع ىح م اله_نذنال هلوقن الاقي نأ باو ياو ارودناكنارفغلا مدعي لدتسان افهرثأ اهنع ىح مال

 . ءاحشا مدعب لعلا ىلعل يل دن ار غلا مدعب لعلاف صنلا نم معنارفغلام دعلب 693 نا ارفغلا مدعي لعللابجوم س دلو

 ك1 ا 5
 - يسم سيل هبدارملا نا ىلع لدي ل والا نسال, سمطلا ىلع هفطعوءاهجولا هيدي رأنا هوجوالوأ || ل 0 راا
 ' 54 مدعل مالا سمن ف ةلع

 | هعوقون وا تقرتمذدعب هنالاق داوم شلع د_يعولا لج نمو انندلا ف ةروصلا 58 3 ٍر

 مح وأو دو ئش ع هن صان 0 ةفن موهعم نم م مه 0 عل -وريشم 1 0 ا ا ع اقياب (هللا ع ناكو ءاط انقر ال فاح اط 2 رودبتاف نارا

 . كرشب نار فغيال لانا اونمؤ: "منا هب تدعو أ امةلاحمال عقتيفاذئاكواذؤان (الوعفم) هاضقوهن || ”ء ار 0 7
 4 5 | يئ | 3 5

 ريغ فالح وفعال دعتسالف هرئ ْاهنع ىحم ال هبن ذ نأو هبا ذءدواخ ىلع محلاتب هنال 6 3 ح 1 ,
 _ اناسحاو هماعالضفت (عاشب نا) ارييكوأ ناك اريغص ك كان ودامىأ (كلذنودامر ةغيو) هلم ع ارخ اديقاعا ءاّشن 71 يطأ | 5

 مو ىلع ظفحتلا بات نع

 - نل هنودامرفغي نال لو كراكو ١ كرشلارفغيال هللانا ىن-عم ىلع نيلعفلاب هوقلع ةلْزت_عملاو اا 3
 0 تاا ع تانا
 ا |[ لدفنو ةكنم كو ةظفاحلاب يعءولات ابا مومع سياذ|ليلدالب دييقتهيف 35و بان نموهو ءانسلا 7 00 :

 2 ةخىعاك ةب ةبآلافاه دعب ! مفصلاو ب وتلال بق بيذعتلا بوجوىفانب ةئي ةئدشملاب مالا قيلعت ناف مهبهذمل 3 00
 ا عل ةهمدسملا :كشم

 ١ | عتب نمو) رانلاىفدلاخهيحاص ناو كرش بنذ لكن أاومز نبذلا ج راودخا ىلعة جت ىب يف موبلع 1 34 ل ُ ١

 ّْ - نيبو هندد قرافلا ىن :ءااىلا ةراشاوهو ماث هلا هنودرقحتسيام بك درا (امظعام !ى رتقا كف للاب 3 1 0

 اهمؤادلاخ 4 هؤازقش
 اذه 7

 .نيثلاملا رئمأ) قالتخالا كلذكو لعفلاىلع ىاطي لوقلاىلع قاطياكءارتفالاو بونذلارئاس يشل “ 0 :
 ١ كيفمع

 م اؤاجدوهي نم سان ليقو هؤاب و اولا تح 3 أىنعي (مهسفنأ نوكزي نكي هاش | افطاب اًؤاح |: ا ل نَح اق بات م ها |

 1 ىنمع ءاشي ن كلذ نودامر ففي ىلاعتأوق لغو مولا دع عفان س1
 - ىلا نا

 ةيآلاءذ همومت ظفح نمىلو أ ديعولا تاي امومت ظفح سدا هنا, فدصملا باجاف ةمدشملاب دييقت ريغ نماهمومعىلعةيقابديعولاتايآ

 ١ نأ خالو ةئدشملاب ىناعتم تفاتلان م كرما نعم نارفغنا مهمالك نم مزل ىنعلإ (مهبذاناضقن ةلوق) بتئاتلابدييقتلا كرتو

 سيابئانلا نم كرشلا ريغنا ارفغف بجاوال ىرايتخاسعأ ةئدشملاب نئاكلا مالا
 مزليهن أ ٍلعاو بجاوهنأم هدنع نكل ابجاو

 هجوالف بالا نمنارفغلا فو يانا راغ منار ثغلا مده قمه تس نال واسم رئاكلان مهربغو 0 ناوهورخ 1 ئيشةلزتعملا

 .نارفغي وبتبهل نم رثاكر فغيال لاقت ن أمهبهذم ىلع هجولا لب بات مرتاك نارفغو بتي نم كرش نار ةخَأ دع ركب ترصيص
 : .همظع نوكينأن كذا ك لا ا را ًاهيفلز ارقأ(بوتذلا راس نوب و هني قرافلا ىنعملا ىلاةراشاوهو هلوق ) باث

 ' ماودلا ىلع ىلاعتهل ارفانم أيش: تبث واق اصقن د قةعادقف اكبر ىلاعتهنلتدنأ نم“ *نا رصاقلا ىمهف وف رطخ ىذلاو هباذعةدايزب

 ”تلقناف تالا تان ءلاوهمادلا ر ذانملا ئشلاو اهلثع ةثيسلا ءاز- نوكيىت> ماو دلا ىلع رفانم ئش ث هب قحلي نأ هتلب اقمىف قحتسف

 ٍ صقتاف نثولا دياعك ةبدوبعملاف كرشلادقتعا اذااما ملاعا نيقلاخ نيطا دوجو كرشلا|دقتع | اذإ رهاظ مئادلا صقتلا تابثآ

 كر اول ىلاعتهنناتاذ نأ دقتعا كرشملا اذهنال كرشملاهتن دين أماد ص د كرشلا ىلاعتهتيح الص تلف مادلإ 1



 ب تب يلا
 0 ع تارا 9 م

 ءوامرخ 0 3 5-5 : : _ 5 50 0 0 0 0
 زيف هاج عمسإ ىتح هيلا هجوثبأل عما لأ دأ مرءالامال عومسما 0 حف أمالاكم | (1اامالكعمسم ريغ عمساوأ هأو 1

 اذاهوق)هبلوعفغمريدقتلا اذه ىلءوالح عمسم ريذنوكي ةروك ملا ةيالثلارب داقتلا ىلع ىنعي (هنالوعذم نوكيفهلوق) عو : 4

 ءاعدرب دق" | ذه ىلع هنال قافن ريخالاربدةَلا ىلعهنادارملا نالاقتيدق (اقافن هولاقامتاو هلوق)بسلا هو ركلانمدارملان وكيف( هب 7

 هللا لص ىنلا نوهجاوب ةرفكلا ناب ف اشكسلا بحاص هنعب اج انيصعإ مهب رصتبسانبإل اذهليقناف لسو هيلعةللا لضهلريش

 هباوقطنمهناك اواعجاونمؤرملا ا نكلو كلذي او قطني لاقي وأءوسلا ءاعدو بسلاب هنوهجاوبالو نايصعااو رفكلاب ل-سو هياعا
 مهمالكن اك-ف هو ركم ظفلوهىذلار وك د ملاربدقتلاب او-رصي م اللوة:ناكلو هبلعمولت 1 كرتفذصملانا هئملعلو

 ىلص ىلا مظظعتبجوي اع اوحرصاذا ققحت اها مهقافن نالمهقافن ققحتي لف ترك ذىبلا 9 هوجول|لمتحت رهاظلا تلد

 قاطملوقلا اذهلاقين ا نكعو هيلع )4١( 2 ءاعدلارهاظاا لب كا ذكسيلفانههاماوهيفارهاظ ناكوأ لسو هيلعةطأ '

 ا لا و 2
 0 او رهظاف ريدا 1 هنعومدد كنذ !نال 0 هاضرتام الاكع م مريسغ موش هبلاوع نامل 1

 3 (انعاروإاق اذ هولاقاع اوهيساذا ن الفهعمس |مطوق نم دوركم عمسمريغ ع مساوأهبالوءفمنوكيف

 اهظالوقلا اذه مهدصق : : َ
 راما 0 0 ثيحسبلا هيشيامىلا مالك افرصواهمالتف (متسابايل) كمالكممهفنوأ كملكن انرظنا

 مهنطاوب نا عم رياخا ءاعد : : 8 3 ١

١ 

 ا

 ا
 00 هلوق) 4 ةفلاغ اهبالتفوأ اهوركمتعمساالهضوم عم سمريغو انرظنا عضوم ةبنوياستامل هباشا|انعار اوعضو ْ

 هلوعفم(مهتسلاب ايل 0 د) ا ملا ند نا 7 77 1 1 ندلا ىف انعطو) اقافنرية>تةاو بسلا ٠مم نورمضامىلا ريقوتلاو ءاعدلا ٠ نورهظياملامذو |

 ا
 ندلاف انعام د ا هولاقام ناكم ا ذهمطوق تدب و5 (انرظناو عمساوانعطأو انعنمساولاقمهأولول هب رخسو هيئات ١

 .: ء. , ٠ || لثمفولدعب لعفلافذح ٍبجيامتاولدعأو مطاريخ كلذ مطوقناكل (موقأو مطاربخ ناكل) ||
 ةدكمملا لح 00 1 2 1 3 خ7 5 2 2 يك

 0 0 1 نعمهدعب و هللامطذخ نكسلو :(مهرفكب هللا مهنعل نكلو) هعقومهعوقوو هيلعناةلالدآ تل ا

 3 ) ِ 0 1 ( ضعبب نامالاودو هنايعيال اليلق اناعإالا ىأ (ةليلفالا نوئمؤي الف) مه رزقك تيس ىدطا ||

 وه ريدعت ف 2

 سمان نأ لبق نم معماملاةدصمانلزاهباونمآباتكلا اونو نيذلا هيل "نونمؤيسوأ اونمآ |
 5 2 و هلوق 5 2 3 5# :١ 8 3 و 2

 مور هاارتز تب ءافقالا ىنمياهرابدأ ةئره ىلع اهلعجتواهروص طيطختوحم نالبق نم (اهرابد | ىلع اهدرتفاهوجو |
 نوكيف (مدعلاةاقلابدارب

 هلوقليبق رم مالكلا اذه 2 0 0 ري ٠
 7 ليب نم مالك اهتهاجو باسنفاهوجوريغتن نأ لبق نم هانعم ليش كلذلو ريبختلاو باقلا قاطلو ةروصااةلازاف |

1 

| 
 أ
 أ

 سلطلا ىني قاطيدقو ةلئامملا مالعالاةلازا سمطلا لصأوة رخآلا قوأايندلا فاهئارو ىلا اهسكسنت ل

 ا 0 ىنب ءالجا ىنعي ماشلا تاعرذ أ ىهو هنمّتءاج ثيح ىلا اهدرتورابدالاو راغصااهويكتنواطابقاو ْ

 00 00 7 راشبألا يحن نإلاخ 0 2 نألبق ندا <, 7 2 0 ري ديس

 لوقلا انهما لبق 00 00 6 3 : 0 0 ١ 0 ظ نا.( اهخ اكل |! ردد بخ فراتبدا باحد تسلب مجرما (تياباح انك |

 ةهج نملوالالوقلا نمارشن اكن او ريخهناذىلاارظنلوقلا اذهنادارملا انلقدش أ قافثلا نا ىنخمالو رفكلاراهظالوالا لوق 1 دا نواح ىلا | تاتا نير ىلع نإ ةوحولا احح يشل ةناوا دا
 نازحالاف ريضا!نال مدعلا ىنععانههةلقلا ناك امناو نزلا اووط] بج وب ام مهملا ( مهلل ىكشتلا ليلق هلوقك هل !وق) قافنلا ىلعهتل لد
 فنالراتخلا ريغ ىلع ءارقاا قافتا مزلب اذهىلعف ليقناف (نونمؤيسرا اونمآمهنماليلقالاوأ هلوق )هتلفالاقلطمى وكلا مدعهبسا 3
 انلق مه ,رفكب اعيج مونعل حصر فيك فن وتم ٌومليلقلا ناك اذا اًضيأو ليلقالا ه ا ةيلدبلا ىلع عفرلا رايتخا 9
 رهاظلان ال (تافتلالاةقيرط ىلعهلوق) .ه رثك أن مؤيالى أن ونمؤيالفاليلقالاهللا مهنعل ىأ هللا مهنعل ىلاعت هلوق نم ءانثتساهنادارللا
 نمايهلوقو ابئاغنوكينأهيلادئاعلاريمضاا ق-الوصو مناك اذاىدانملا ناب اوحرص مهن!هيفو فاشكلاقاذك كنعان ولاعب نأ

 رهاظلا ىضتقم ىلع مهنءان دارباف بئاغلا ريمضن وكن أانههلوص .وملا ىلا ديالا ريمضلا نق كاذك ناك اذاو مهقرافن نأانيلعزعي :
 ناباوحرصانلق روك نا !لاثاوحت ىفتافتا|الناباوحرصاذأو رهاظاا ىضتقم فالخ ىلع رييعتلاوهتافتلالانال اتافتلا نوكي افا

 بانكللااونوأ نبذلاهجأي ىلعت هلوقدنع مدقىدانللا نال كيذك انههرباطخلا ب رطب نوكين أ هقحىدانملا مات دعب عقاولاريمضلا
0-0 



37 

 الشوململا ءوطو و صن سماللا ءوضو ضقتت !هلامر تسيل ىناا ةأرملا لجرلا سمل اذا ءاهقفلا لاق هنم ةإصاخلا ةدلا

 هوق نع ءانغتسالامزارك ذامدارملاناك اذا هنا هيلعدرب ( رفس ىلع وأىض صابنج متنكناوليق هنأكو هلوق) ةذالايف

 ىلعوا ىض مابنح متناكا ناو هائغم ذار فس ىلعوأ ىض يم منكن او ىلاعتهلوق نمر وكذملا محلا مهفي ذاليدس' ىراعالا '

 0 اوناك نينمؤلانا عم ءاملا ةرثك ىلا ةجاتحم ىهىنلا ةبانملا لاح مامهالاة داب زلايناث رك ذامب فتك لاقي نا ع 3

 0 (ءاهتنالا ىنعم نمضتل ىلا, ىدعو هلوق) هعضوم قروك ذموهامر فسلاىف ءاملا مدع مط ضرعو تاو زغلاو رافسالا

 دا ىناثلاو رايتخالا ىلارظنلاب لّوالاف (مط هلوصحوأ هنممهنكمدعب هلوق) مهبل كماعايهتنم لعت ملا ىنعملاو ةيبلقةيؤ رلا تناك

 لعج (اريسياظح هلوق)لادبتسالاوأ رايتخالابقاعتم (هراكناب هلوق) 8(2.) 22 بتيمرشنوف انههفلادبتسالا
 | ىعوا ىخس ابنج ماكناو ليق هن اكفالمت رذعلانايبو بنل |لاحليصفتب هلاو> اليصفت 0 0 ا ا ا ا د رس ا 22100 222000 0 2 نأ كلر ربت 1
 ' أو>سداف ابيطاد, ع«صاوميمتف) ءاماود< ف ءاسنلا متسمالوأ طئاغلا نم ك١ ني كر 0 لاعج وللوقن

 برضوا ةيفنملا تلاق كإذلوارهاط ضرالا +_جونم أي-ث اودمعتف ىأ (مك.دنأو هم ا 0 ىفلخ دا ناكل مي-ظعتال

 وقل بارتلا نم ئث ديلا, قاعي نا نم دبال انباحأ لاقو هأزسأه ب حسمو داصر خش ىلع هده مميتملا 1

 ةعلا 0 نم لعجو هضعب ىأهنم 5 دنأو هى وجوب او>سماف ةدياملا ىف ىلاعت دويل لاح يب 2

 ةالصلا هيلغ هناىو رامو بكنملا ىلاوشعالمسا ديلاو ضيعبتلا الا كلذوحت نم.-هفيال ذا || 2 رقنو
 ىلا مييدنأو انهه دارملا نا ىلع يلد ءوضولا ىلع سايقلاو هيف ىمصىلا هيدن سموا ممن مالسلاو ا ا

 | نبذلاءلارتلأ) 3 21 مياعرمألا رسسي كل ذاف (اروفغاوفعناك هللا نا) قفارملا حيا ةروجا معلا

 | نماببصن) ءاهتنالا ىتعم نمضتل ىلإ ىدعو باقلا وأ مهماارظنتملأ ىأرمعبلا هيو رم (اونوأ نكد هتلقعمامارتشا نم
 انو رات (ةلالضلا نو رتشي) دوهلارابحأ دارا انال ةاروتلا لع نماربسس اظح (باتكلا فالح يالا

 هيلعهللا ىل_دد# ةوبن راك-:ابمطدل اودحوأ هنم موك دعب هن اهنولدبت سي وأ ىدطا ىلع مخ نكمل ةاروتلاىفام

 | ولا اأ (ااتت نأ نودي ريو) ةاروتلا نوفرحب و ىشرلا نود خايليقو سو || كيتو لباوظع هعماعنم
 ءالؤه ةوادعب مربخأ دقو (متادعإ) 6 ) معأ هللاؤ) قال يبس (ليبسلا) ا
 العا ةئذكديعي (اريصن للاب كو) كم أ ىلإ (اياوهللابىفكو) مهورذ_-اف كنود زبامو لاصتالا اا

 ةفاضالا لاصتالاب ىدانسالالاصتالا ديكوتل وكل عاف فدازن ءابلاوهريغ نعهياوفتك او || ل تم ىفك تاف(ىدانسالا
 وأ ضارتءاامهنيامو مهريغو ,هلمتح هناف ابيصناوتوأ نيذالنايب (نوفر<اوداهنئذلا ها العا 1

 ة رح هدفص فوذ# ريخوأ موهنم [ظفح و اوداه نيذلا نه رمصن ىأ اريصنلةاصوأ كا دعال نك اوهايأو ىنك ل عاف

 ةكووىلا هعضاوم نع هنوايع ىأ ماكلانوفرح موقاوداه نيذلا نمىأ (هعضاوم نءماكلا) 0 00

 |0007 تا لرأاع هنواميفنوهتشيام لع هنولوؤي ذأ اهبفءريغتابتاو اهنعمدلازإب اينودتلإ || هس توكيفرش فوك
 (انيصعو) كلوق (انعمس نولوقيو) ةلكفيفخت ةلكعج ماللا نوكسو فاكلا ريكبماكلا || دفاضا قاعتىالاصنا

 ىذلا انههدوصقملا ةدافا

 ىلا ناجم ريغ مار ْت 11 2م كلا دل كنلع | عدم 1 مهيشسد . ا َّك 1 مةدئازعابلا تنكر

 0| ام ٠ لدي مل اديه_ثةئلاب كى ءابلاوحن ازا فرما لاق ثيح كلذب ىنغملا باص ح رمددقو

 مهريغو مهلمةحوناف هلوق) هريغلاقامدانسالاديك أتل ةدئازلا ءابلان لاقينا ىلوالاو هديكاتو مالكسلا رب رقتل لب طب رلل

 | ام داوسما نيدلا هتلادعو ىلاعتهلوقو ناثوالاوهىذلا سدرلا اوينتجاف ىنعملانا نائوألا نم سجرلا اوبنتجاف ىلاعت

ريغكناحصي ثيحةوعدلا هذه ليقاباحخ تعمسالب كيلعوعدن عمسا ىأ ىازاتفتلاةمال-ءلالاقو كبلعاوعدم
 مننا عمسم

 ١ هيف ىلع



 (69) اولأسدقف ىلاعت هلوقىفكلمجلا دعب ريشا توهو وذا 5

 ىلع قب فرك ىركسةعاجوأ ىركس موق متنأو ىنعع درفموأ ىكاهكعج هنا لعىركسو | ١

 لاخلا ىلع بصنلاعضومىفةلجلا ذا ىراكس متنأو هلوق لع فطع (ابنجالو) ةعامد ةفصايما |[

 ردصملاى رج ىرج هنال ع.ججاو دحاولاو تنؤملاو رك ذملا هيفىوتسي ةيانلاهتباصىذلابنحلاو |[
 ةالصلا اوب رقت ال ىأ لاوحألا هعأ نم ءانثت_ساابنجالو هلوقب قلءتم (ليبس ىرباعالا) ||

 مميتلا نك دي يقتل هدو تباو ميو ءاملادج مل اذاكلذو رفسلاىفالا لاو>الا ةماعىفابنج

 رسف نمو ثد.حلا مفربال مميتلا نأ ىلعليلد ةيفو ليبس ىرباع ريغابنج ىأ ابنج هلوقل ةفصوأ ||
 ىففاشلالاق هب ودح.سملار ومبعفحللز وجو اهمذنب زاّدجلاب ليجس ىرباعرسف اهعضاومم ةالصلا

 هيف ناك اذاالا دد_لملا ف رورملا هلز وجبال هنعىلاعتهللا ىذر ةفينحوبأ لاقو هنعفللا ىذر ْ

 نأ ىلع هيبذت ةيآلا فو ةبانملا لاحنإب رقلا نعىبهنلا ةباغ (اول_ستغتىتح) قبب رطلا وأ ءاملا ش
 ناو) هع اهوا خا ع كو هيلقلغ_ثي و هيهلبامعز رحتي نأ هل ىج_بذد ىلصملا

 نع هعنع اضيموأ دقافلاك هلد_جاولاناف ءاملالامعتسا نم هعم فاك اض يم (ىذص منك 5:
 عبر 1 ممكنمدحأ ءاجوأ) هيفهنودال ( رفسىعوأ) هيلال وصولا َ

 ماسالا (ماقلا ضرالا. نم نئماعملاناكملا طئاغلا لصأو نيليجسلا د نم ج راخلا | |

 ًارقو نهومتعماجو أ ليقو ءوضولا ضقني سألا نا لع ىفاشلا لدتساب و متترشبب نيمرشب | |

 (ءاماددجنرف) ةسمالملا٠ نم لق أ عاجلا نعةبان 3 هلامعتساو مكس ةدئاملا فوانه ىلاسكلاوةزج ||

 ىلءرصتقا هرك ذقي_سامل ينلاو رف سوأ ض ىم ىمالا ب ااغىف هل ةيضتقملاةللاو بنج وأ ' |
 نع ىنغتساو ضرعلابث دح اموت اذلابث دام هبايسأ نمرك ذ 1 < ال ثدحماو هلاح ناب : ||

 تدحماما ميتا صخ رتاانا ميسقتلا اذه هحو ود وقفل اكهنعع ونمملا ذا هلامعتسا ن نماونك-ع ل

 مدس
ِ 

 حل اومميتةدارملا ( فا - (ىداني) - / ) 7١

2 
 «لا/

 مزلئسمبرشلا ف طارفالامدعنالرك ا دا اراالعجامتاو انتا ا ىنعلاوهاذ_هو ىنيقحلا ىنعللالوأءرك ذامانلف َى 6 ١

 ابنجىأهلوق) برششلا ىف طا ارفالامدعر ؟9اخ ةالصاناإبر 0 مدع نم مزلب.ال ذا سكعا] نود ركسلا لاحةالصل ناب رقمدعل ١

 نيغلاروكتملا عدلا كح يف بذحلاناف روصحريغر وكشم عجل ةعبات تناك اذار بغ ىلع لم الدنأ نم هورك ذا قباطماذه (ىرباعريغ

 ةيآلا نممهغب لب مميتلا عم ةبانحلا ءاقب هرك ذىذلا ريدقتلا نمر ب ةنال (ثدحلاعفربال م يتلا نا ىلع لياددبشت ركل روصحملا 3

 ةالصلا٠ نكمل ةبان :حللاءفار مميش ميلا ناكواف مميتلالاحىفالا زوكالهنأ ىحالو رفسلا ىف ةبانملا لاح ةالصلا ب رش ناز وح للان 0

 لمعتسم طئاغلا نمكك:م دح ًاءاجوأ ىلاعنهلوقنا هدارص نوك,ن أنكم (نيليبلادحأ نم ج راخلاج وركثدحافهلوق) 4 1
 ءافلا لعن أنكم و نيليبسلاد-أ نم ج راها ث ودع ثدءافوه ردقمانههنوكيوةنئمظملاضرالان مع ىجلا ىف م ىتلاهتقيقح 5

 ةرهج نلاانرأ اولاقف كلذ نم ربك |ىدوم

 وهروك ذملالوقلا ناذ

 ربك الا لاؤسلا هنيعب

 ءاجوأ ىلاعتهلوق) لمأتف

 ) طئاغل| نم مصرع ||

 اذه قباسلوقت نأ كل

 ىلعوأ ىض ص منك ناو

 ةبآلا اومهيتف ءاماودحت
 نأ بسانملا نا ىلع لدن

 نم متئجوأ انهه لاقي
 0 ءاجوأ ليقف طئاغلا

 | لعل لعاهللاو تلق --

 ىلع نابراعشالاهيفةتكنلا

 نوكينا طئاغلا نم ىتاحلا

 هريغ هعم سدل ذا

 ةيع صرب ةتكنلاهذهو

 نوكبنا انههىق هريغىف
 لعل لاقينا باو-حلا

 ثالثلار وصلا ف نوبطاخم مهفدحألا كلذ

 نيب قرفنال ىلاعتهلوقىف اولاقك ةعاجلا ىندعدح الاقي وأهيلعاومميتفىهوةنيرقلا ةلالدل فذ ةد>او ةروصىف دحاولاو»

 ءاملانادجو مدع نم دارملاناهنمموهفملا (هلامعتسانماونكمتت لف هلوق) رييغتلاو ةر وك ذملا ةتكنال دحأ ظفلب هاسرنم دحأ |

 دييقتلانا وهو رظنانههو اسح ءاملاد قف مميتلا زوج ىف طرتشيالىضرملا ةروصىفنال كلذلاق امو اكس وأ اسح همدع

 رابتتعا مزلب ذاراركتلا مزاف هلامعتسا نم نكسعلا مدع نع ةرابعلودولا نم عنملا وأ لامعتسالاةفوخوه»و طرشلاف روكا ذل ؛

 2 ءاجوأ ىلاعتهلوقل اديقاودجت إف ىلاهتهلوق رن عم نافاودت لف هلوقوهو ىرخأ ا ردو ةرات اردقمع نكقلامدع

 لاحلاو هلوق) ىخرلل سانمدوق_ةلاكهذع عونمملا ذا هلوقناعم امهريغن ود نبذ مديقلا صيصختو لعملا اذهىلبع'ثعاالانلق

 ءاملا دق_فلحيحمصلا ميقملا م © اذا نب روك ذا1نيبيسلااري_غنم مميتلا حابي دق هنالتلاغىلاقامعا (سمألا بلاغف هلةيضتقللا '

 ابتعاث دحلا اب ايس » هنوكن اف سلا يقاثلاو نيليبسلادحأ نم ج راخلاج و رلّوالاف (ضرعلابث دامو تاذلإب ثدحام رق
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 وة :رفكلاءال و دلاح فيكف ريخلاوأدةبملاواذا لومعملافرظلا نمدارملا ( ربه اوأدتيملا نومضم فرظلا ىف لماعلاو هلوقأل
 ةدئافاملّوالا نائيشانههلوقأ (مهدئاقعب كماعل ءادهشلاءالؤه قدد ىلعدهثتهلوق) انثجاذ الوهيب و ةرفكلاءالؤهلاح تشي

 ل :امحتسالال ومها قعب معللهل اعتالءا دهشلا قدص ىلع ةداهشلان اىناثلا مطاكعمءايبنالا ىلغاديهش ل و هرلع هللا ىلص دمت انين لعج

 هانيبن فرشراهظاهندئافنالّوالا نعماوجلاو قداصهناهنأش ىف نولوقيامنا معين أ ىلعاهرادملب مهدعاوق ماج هعرش

 3 دهاشلالاوحأ نطاب معي نأ ىهو ةنطابلاة ريخإهتيك زرت ىف ربتعي دهاشال ى زمان أى ناثلا نعو ءايدنالارئاس ىلع |سو هيلعهنلا

 3 رابتعادش أوى :وقأ هتيكزتناك هلامعأو دهاشلادئاقعبالاعناك اذا كك لان أى الو تايهقفلا فر ر قام اذهوهيكزب نا هل نيبتبي

 0 دنالا داعب لاعاسو هيلعهللا بص ىبننلا نأىنعي لاممالا ىلا ةراشا ر وك ذا عامجتسالاو ةيبلقلار ومالا ىلا ةراشا مهدياقءب لعلاو

 د ةمأ لك نمىلعتهلوقىف رك ذىذلاديهشلال يةناف ( نينمؤملا ىلا ليقو (84) هلوق) مهتداهشةب وقتلءايدنالا

 00 ل

 ١ .- امه د> انيهجولءايسنالا لد
 ا ) اوهىلع) ب ( : 3 ا ا ا لك ديهش نأ ىلع ديهنأ ىلع كهسل اددهش ءال وه دمحا كبيانكح ناشلا مظعت الال هءرم ريكا 1 ُ 4 1

 ٍ  نوك و ساذااىلع ءادهشاوب وكتل ىلاهتهل اوق.؟نينمؤملا ىلا ليقو مطاح نعمهنتسملاة :نمكلا اوبس نوت و مع 4 5 : م 0 5

 || أل (ضرالا مهب ىوتوأ لوشرلا اوطعواور فكن يذلا دويذئموب) اديهش يلع لوسرا لك لتنال
 || تقولا كلذف ةاصعلاو ةرفكلا وأ ىمألانايصعو ٌرفكلا نيب اوعج نيذلا دوب ىأ ذئنيح مطامل || ت22“ باعوا
 0 3 : / لد كلذطخ نونمؤملا

 3 . لاحلل واولا ليقو مهياعدهشت مهحراوجنال هنامتكى ل ءنوردقيالو (اثيدحهللا نوم - 00 : 0

 || هللاو مظوقب هنوبذكي الو اشي دح هللا نمنومتكسال مهءامطاحو ضرالا م ىّوستن انودوب ىأ تل

 !آ مهح راوج مهيلع دهشتفمهها اوذأ ىلعةللا تخ كلذاولاةاذامهناىور ذا نيكرشمانك امانب ر ل

 || هلصأنا ىلع مهب ىؤستساعنباو عفانأر قد ضرألام-«ب ىؤستنانونمتيف مهلعصألادتشيف || فكن ذلاق تاذلاب

 | هتيسلاقي ةيناثل ءاثلافذ ىلع وست قاشكلاوةزج ًارقو نيسلاف ءاتلاتعداف وست || © 00

 اورفك نذلا ريدقتلاف

 دقو ز:اجريغو>و نذلا

 3 اوموقتال ىأ (نولوقتام اوماعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوب رقنال اونمآ نيذلااهبأ) ىّوستف

 || نودبعتامدبعأ أرقف موب ىلصيل مهدحأأ مدقتف برغملا ةالصتقو ءاجواولمم ىنح اوب رشو اولك اف
 000011 فرع ناركتلا م دتم كارلا نيلو دئاسلا شو اهتضاومةالصلا[ دار ليقوتلتف ]| 0 || 2 00 ك2 ىكاذ كلل

 ا 1 2 2 : : 1: 2 ا ىذلاوىلاعئهلوق ريسفت

 | ىرذدو 1 1 رغو ركسلا قمرطونلاو برشلاىف طارذالا نع ىهنلا دارملا اعاو أ هقدص قدشلا ل

 ائردسوأ هنعةللاىذر ركب وب قدصملاو ملسو هيلعةللا بص لوسرلاوه ىفاحلالاق ثيح

 ” ىأ ةسبالإلءايلالوالا ىلءو هجوأ ةثالثتاروكدذملاهذه (لا ضرالام-مىوستفهلوق) زئاجري غوهو ىذلارامضا ىضتقي كلذو

 "امنا (هناتك ىلعنوردقيال هلوق) نيب وتسم امهتلعجىأ هبهتي و لاق اك ةلصءابلا نإ رخآلا ىلعو مهبةستلم ضرالا ىو:

 ” (لاحلل واولاهلوق) هيلعن وردقبال هنكل مهتدارابنومتكتإلو نامكلا ىلعن ورداق مهنا ةرابعلار هاظ نم موهفملا ذا كلذردق
 " ةمالعلالاق (رخوأ مونوحننم هلوق) بذكلاوناهكلا مدعلاحف ضرالاةب وستل مهدو ىأ اورفك نيذلا نملاح ىأ
 "' ىف ةقيقح ركسلا ظفلناباوحلاو موتناةبلغدب داريانهه ركسلانالاقف نيعباتلاو ةباحصلار وهج كاحضلافلاخ ىروباسينلا
 ١ نورسفللاعجأاضيأو توملاةركستءاجو هلوقك اديقمالا لمعتسيل ازاج لمعتسا ىتمو ةقيقحلقالطالا ف لصالاو رار كس
  هلفلا خخ فنصملامالكو مونلاال رار كسانهه ركسلابدا رمان أ ىلعر وهجلا نأ مالكلا اذ هرهاظو ىهتنارجنا برشفف اهنا ىلع

 ٠١ اهبل اومرفنال هلوقوحو الرأ هبمرسفامل فلا خعاذسه لبقناف (محاةالصلانإب رق نع ناركحاا نم دال سبل هوق) لمأت



 0 ا نيا نيطايشف ةجراخاماوةيناو حلا ىوقلاو 0 ىلوالا 3 :

 يح نأ يتم هلوق) ا متر رض مدعي لع "|عم قافنالاو نامالا مدع ىلع خيب دب وتلا ةبآلا نم موهفلا نال(اطايتحا هيلا 5 3

 هنا 0ع ءار رضا|لماحاهف اذهو هل_عف مدعب قحاللا مذلا لامتحا نعزارتحالل هلعفي نأ ىغيذي هاذعم (اطايتحاءيلا 3

 (ىرخأ آلا ةيآلا ىف هرشسأو اذههناسع :الامدق ا فاودل اوق) 'كوأ هلعفن وكن اررمغلامدعىفنإب واستمهك رتو هلعف ئمىلادح ا ىعد اذا. 35
 هلوق نم دوصقم لاذ! صيصختلا انههدصقلانالرنألا مويلاو هللا نونمؤيالو سانلا ءاثرمطاومأ نوقفني نبذلاو ىلاعت هلوق ىهو 3

 صاعق 00 6 ىلا قف اوبل دقو 5 تاكا" الو ةدعن 0 1 نايت للا سس اذاموىلاعت 1

 ودل سه اخ نينا ن روكا نينا 100 عرسال يانا شانها از 1

 ىتح نار وك ذملاة داب زلاو ٠ صصص سس سم | ٠
 امزاتيسم رظلا ققحت نوكي

 اهدح اء وقوب لظلا ققحت

 قافتالاب او رحتيل (رشآلامويلاالو للان وتمؤيالو) انيرق ةناطيشلا نك نمو ال 0
 اني رقدل ناطي_ثلا نكي نموإ نوقفانملا ليقو ةكموكر شم مهو 0 هيضارم |

 نا ىلاعتهلوقكمط هنيز وكلذىلع م-هلمخ مهنرقناطيشلانأ ىلع هيبنت (انيرق ءاسف /

 نو نأز وو تس راك ةاخادلا هناوعاو سبلب ادارملاو نيطايشلاناوخا اوناكنب رذبملا ||

 مهقز را اوقفن ًاورخآلا مويلاو هلااباونم آول «ييلعاذامو) راناا ف ناطرشاامهب نقي نابم طادعءو 3

 خيب وثوهو هللا ليدس ىف قافنالاو نانعالا باسإ مهم قيحن ةعينىأوأ مهاعىذلا امو أ (هللا 1

 باطل ر كمفلا ىلع ضي رو هيلعوهام فالخ ىلع ئشلا ىف داتتعالاو ةعفنما ناكي لهجلا ىلعمط ||

 صم ىلاوعدملان ا ىلعهيبذتو ةليجلا ئاوعلاو ةيلجلا دئاوفلا نمهيفامب لعلا ىلا مهب ىدؤوهلءاباوخلا |[
 هرشساوانههنامالامدقامماو عفانملا نمضتاذا فيكسف اطايتحا هيلابدحي نا ىنبي هيفر رضال ||

 مطديعو (ابلع مهب هللا ناكو) مليلعتلاوانهه صيصختتا ىلا هرك ذيدصقلا نال ىرخألا ةنآلا ىف

 ةاعلا ىهو ةرذلك ئيشرغد أ باقعلاىف دب ؛ زيالو رجألا نم صقننإل (ةرذلاةثم /ظبال هللانا

 ناودنأىلا ءاعاهرك ذفولقثلا نملاعفملاقثااو ءابطا ءازحأ نم ءزج لكل لاقي و ةريغصلا

 ثينأتل ريمضلا ثنأو ةنسح ةرذلالاقثم نك,ناو (ةن.سح كن ناوإ) هؤازج مظع هردقرغص

 نأ كوألاو رنآلا نود

 سخ ىنعانهه )لفل لاقبر

 ىعملافهقحتسالا م ريغاا

 اماد_حًارضيال هللا نا

 اه ةرذلاقثم هقحتسال

 دارباو ىنعلا ليصفترك ذ

 هرك ذفوهوق) هعاون

 لاقثمرك ذى ىأ (ءاميا

 ناىلا ةيفخ ةراشا ةرذلا

 0000 ريش كنب ًابقو مل تر را نم ن دا ١ 0 :ٌؤُمْىلا لاما قالو أرب

 ناكامل رظلا لقث ىلاءامبا ا او ريثكن با ًارقواهماون فعاض (اهغماني) هان ناك لك هرلإب ةناسح عفانو

 ردقلاريقر وك فلا ملا ىلعا نازل سصغنلا يبس ىلع هةدنعنئاهبحاس ايعيو (عتدلنم تون و) يتحمل ل
 0 زج ارابتعإبقثن 1 0 ديم رحالل 5 هامسامتاو الب زج ءاطع 0 1 لمعلاةلباقمف دعوام

 تين اثاري ارسلان او ل

 لا 0 مسالا ثين نرابتتعاب ريكا ىه تا ةن لا ىلع ءانلالوجد لف لقتل لب ثدنأتلل ةئ ةعساو 3

 لاهعتسالا ركل ,افيفح ف ذح نورخن[لاقو ةنغلا فراولل ةهءاشم نونلا ىذرلا لاقو توصلادادتماىف اهمهيش مهضعب لاق ما

 ناكروجالا ىف ريثكتلا ةفعاضملا نمدارملافلوةعمريغ نيتالصةد>اولاةالصلاك نيلعفد>اولا لءفلا لعج نال (ءاج وقل ش

 ءاج نمىلاعتهلوق ىنعموهانلقامو ةمئادلاةاصاخلا ةعفنملاوه باوثلا نال امتادرجأ لكن اك ناو ةئاملعجيف روجأةريششع قحت_س

 هلوق) ةيهانت مداعو مارد نع ةرابتت تفعا ضم لمع ل اميباوثلارسف ىئازاتفتلاةمالعلا نا بكلاف اهطاثمأر شعملف ةنسللب | 1

 الاو ىطع ا ءاش نا لب كلذكسيلدئازلااذهو دعولا بس لصح نأ دبال لمعلا ةلب اقم ىف دعوا (لمعلا ةلباقم ف دعوام ىلع اذان 0

 هتيمستف كإ ذك سيل دئازلاا فهو اصلا لمعلاب دوعوملاوه (رجاللعباتهنالهلوق ناسحربغب ءاشن نم قزرتو ىلاعت لاقاكهطعيال 8 ٠

 شيك دلو رجالا !

0 0 

7 



 7 0 م شم لادتسأ نفل (ملازا 1 لدتساو هوُق)

 ةرعاظلا لصالا ذاخسفلاو قالطلاالو حاكنلا ارثؤي نا نيمكحلا سيل ىأ( قير ,هتلاو عجلان اّيليالو هلوق) نيبلاتاذ

 نب رخآلا نيهجولا ىلع هجولا اذهحجر اهنا (1 | نيمكحلل لوالا ريمضلا هوق) نيجو زلااضر نب روك ذلا عافترالاو

 مضلان روكي ناوهورخآلا هجولا ىلعاماو نيمكس +! ثعب ةدئافرهظنالن يجو زلا ىلا اءجار ريمضلان وك, نا وهو ربخألا هج ولا

 ثلارك ذو ماقملا ةنب رقب نيجوزلا نيب قيفوتلا انهه قيفوتلا نم (5) ردابتملان الف نيمكحلاىلا نيعجار

 1 5 (رهاوظلاب هلوق)امهني

 دارملان ا همالكن مرهاظلا

 نهاوظلابملاعلا ماعلا نه

 نطاوبلا اعلا ربط

 || ١ ىمالا نييدتلو أنيبلاتاذ حالصالبصنلا نا رفهظالاو ميكحتلاز اوج ىلعهب لدتساو تاجوزلاو
 ؛ رينا) هيف حالصلا ادجونااعلاخختي نمط كلاملاقو نيجوزلا نذإبالا قب رفتلاو عملا نايلي
 توا مالا ادمن 0 االول 01

 ءارمشنو اقفل 0-7

 !عقو !قاقشلالاوزو حالصالا ادارأن اىأ نيجوزلل ل يقو اممدوصةملص<وامهنأ# قفتت 0 م
00 

0 

 ناك هللانا) هاغتبم هللا اص اءار حشر امف هين ملص نم نا ىلع هندي هيقو قافولاو هلال مهني 7 اعلا نأ لاق
 ايش هباوكرشنالو هنااودبعاو) قافولا عقون وقاقشلا مقر لا 3+1 نئاونل ا ا 0
 ريبخاوينطابلاو رهاظلاب

 ا

 || اناس امهم اونسداو (اناسحا نيدلاولاب وال :ايفخوأ اياج كارشالا نمأي وأ 2
 ا 0 3 أو 0 3 اولا 9 فخو نسهمعتسو فواح اذكهر .الا نطاوبب ميلعلا

 همم ىل_صحنو هورس

 امتاو نطاوبلاب لعلا ديك أن
 نال نطاوبلاب علا دك أ

 لال ساملا 00 تاكا لم نيك رتل اوعور راوجلا اوي كراس مالسالا م
 | ناو) ةأرماليقو كبن<لص>و كبح هداف نوت از فوفو لدتا نسحص اف قيقزا و : 2 2

 1| ناك نءبحيال هللانا) ءامالاو ديبعلا (كنامتكلمامو) ةةفيضلاوأ رفاسملا (ليبسلا اعرق 1 0 0
 ]| يلع رافت (اروخن) مهبلاتفتلي الو هباعصأو هناري_جو هب راقأ نع فنأي اربكتم (الاتخي ع 2
 لأ ىًديلع عفروأ مذلا ىلع بنو أ ناكن مهلوق نملد» (لشبلاسانلا نوصي هن وشي نيتلا) || 000 07
 عامجا ببس ناسحالاب

 ىل هلوق) راوجلاو برقلا
 ”ىرقىأ ( صاصتخالا

 راجلاوهلوق) ىبرقلاىذ

 للاب سانا! ن و صعب و هنأ اودنماع نولخب نءذلا هرب دقت فوذ# ه ري ادتيموأ 1 نيذلامه

 هللا مهان 1امنومتكو) ةغلىهونيف را حتفب لخبلابديدملا فو انههقاس 00

 ةمالم لكب ءاقحأ مهف معلاو ىنغلا (هلضف
 ؛ ةرهاظاا عضو (انيهمإباذعنب رفاك- الان دتعأو)

 | ادءيصنت راصاالا نولوقنر اوناك دوهماا نم ل تازرةنآلاو ءافخالاو لخبلابةمعنلا ناهأئ : . ل 3 ل ل ا لعف بنج ليق (بنجلا ؛ | با دعدلل هللاةمعتل ارفاك ناك . نءوةللاةمعنار فاكوهف هن ًاشاذهن.ناباراعشار مضملا عضوم
 هكينح 22 .٠

 ا لسو هيلع ىل_هدحع ةفصاومتك نبذلاىفليقو رقفلا يلع ىمحتاباف <لاومأ اوق ا 1 0

 ||  مهكراشامناو نب رفاكلاوأ نول_بي نيذلا ىلع فطع (سانلا ءائرمطاو مأنوقفني نيذلاو) 5 0 |[ 12/| ىحناابونجناىأ هبناح
 ٍ 1 وهو ةيحانلاوهو بناجلا 1 ق ارطام_همأ ثيح نم ىف ام لع القا لاوع ىلا فرسلاو اح لانال دايعولاو ذلاىف ه6 را

 | . هيلع لولدم فود هربيخ 0 21 مدل!بالجت_ساو جبقلا ىف ءاوساطي رفتو طارؤا
 8 22 20 يل ل ل ير تت 7-7

27 

 هلوق) دعنلا نع ةرابغ

 3 نواخبي نبذلاور وشخفلا لاخلا ىآ انوكنا ريدقت ىلع اذه فاشكلافاذك (ناكنمهلوق نم لدب

 3 . لدبملاو وهقد صام لكلا لدينا 0 داحنالا مزابالف نيريخالا نيهجولا ىلع اماو ثلاثلا هجولااذكوةدحاو ةفئاط

 |0 0) هنود راللا طارح (ةمالملك ءافحا 4وق) حو نم وم هتملذبلاو لدبلا نيب ناكناذ ةدح اوت اذ لع
 7 دوام رادلا عفن شنم دوهلان ال اهم دانا ةمع 0 1نأشوقيليالام هلو ةناهاناف (ءافخالاو لخبلابةمعنلا ناغأ

 : اهم ييليالام لعف اهمفحن وأ ةمعنلاب هما ل

 هلوقب



0 

 م؟نامباو الوعفم مهدويع نواف ناح [كاناا عسل لوس ةنراقم ةمالع ىدبالا

08) 
 عنم ىلع ديد (اديهش ئ هلك ىلعناكهللانا) يرحالاةءارقلاو فدك ف دما 5 31

 نب صصاب كلذىلا اعو ةيعرلا ىلءةالولام اق نوماعنوموقد, (ءاسنلا ىلع نوماّوةلاجرلا) 3 ١

 لاك ءاسنلا ىلع لاحرلا ىلاعت هيض بدسإ (ضب ىلع م يضعل.ا هللا ضفامي) لاقف ىبسكو ى»

 ةبالولاو ةمامالاو ةوبئلاباوصخ كلذلو تاعاطااولامعالا ىف ةّوقلا دب صو يدم

 فمهدلاةدايزو بيصعتلاواهوحتو ةء+لاوداهملابوجوو اياضقلا عما حج ىفةداهشلاورئاعشلا ةماقاو

 نهحاكنف (مهاوم' ساوقفت أ اب و) قارفلاابدادبتسال و ثاريملا
 اهم قاطن افاهمطلف ريهز ىفأ نإ دب زتنب ١ ةينرح شت ارم هيلع زمشن راصنالاءايقن اا ل

 تازنف هنم ص تقتل سو هيلع للا ىلصةنلا لوسر لاقف ىكشف سو هيلعهللا بص هللا لوسر ىل اهو أ

 هلت اعيطم (تاتتاقتاحلاصااف) ٍريخةئادارأىذلاو |سمأهنلادارأو |سمأان در امالسلاهيلعلاقف

 بحجام جاوزالاةبيغق نظفحيىأ بيغلابجاومل (بيغاتاظفاح) جاو زالا قوقحب تامكاق
 ناو كترساهيلا ترظن نا أيما ءاسناا ريخ مالسلاو ةالصلاه يلع «_دعولاملاو سفنلا فهظفح

 (هللا ظفحامب) مهرارسأل ليقوةبآلا التواهسفنواطام ىف كتظفح اهنع تبغ ناو كتتعاطأأا هت سمأ

 هللا هظفح ىذلاب وأهل قيفوتلاو ديعولاو دعولاب هيلع ثحلاو بيغلا ظفح ىلع مالاب نهاياةللا ظفح

 وهو 1 ا 0 ظفملا٠ 0 ةن ردصهتناكولاهماف 7

 0 نورد نينايص 2-2 منا توالد) 1 ىلع 0 فذعتلا

 (نهوب م 00 تيابلا عجاشللالسيقو ءاجاو ا

 اوغينالف كنعط أن اف) اهيفجردشينأ أ ىيضش ةبت ص ةناللارومالاو نئاشالو حربمريغاب رض عاب

 نكي مناك نهنمناك اماواعجاو ضرعتلا نهنعاواب زاف ىنعملاو ءاديالاو خيب وتلا, (اليبس نويلع

 م ممكيلع ردقأهباف هورذحاف (اريبك ايلعزو تاولز هلينذال نك بنذلا نمبئاتلاناف ||
 نءوفعلاب قحأ متاف ميلعبوتيو كت ايس عز واجن أش داع عهناوأ كيب اتخنم ىلع ١
 ةأإ راانإع ةالخ اهني قا فخ نأو هقح صقش وأادحأ لظي نأ ريكشي و ىلاعتب هناوآ مكجاو زأ“ ا 1

 00 ف رالا ىلا 0 و ا امه 2 ذرجرلنا رابعرم» ا 2

 000 و 00 امها مكيلع هبتشا م راكم هيأ اوثعباف (اهلهأن 0 نلهأ
 نطاوبب فرعأ براقالاناف اهلهأ نمرخاو ءلهأ نم حال_هالاو ةموكحلا لصياطسوالجر نيبلا |

 جاوزالل باطخلا ل. .قو زاجس 'احالا ع نما, طنولف بابحتسالاهجو ىلعاذهو حالصال باطأولاوحالا : ١

 ىأ (اياضقلا عماخ ىف ةداهشلاو هلو5) ةبطخخاو ناذآلاك سانا |

 ٍِع ه# هب

 دعس ن !ىورةقفنا اورهااك

 ىأ نامالا هاه نا ان هناذ كيد 2 ا منام, هد 1 فد تا 0 مداعمهو . كل

 (فذد_حا# فذ>من هلوق) العاف

 0( اوربي ىف | ةيوين دلارومألاىأ ا هلوق) مها ا |!تدقاع ًارقيناى هو ىرخألا ةءا ارةلاربدقت نآل

 ْ لاجرلاةداهش ناف' ىخذاقلا
 ةداهشو عيجلا ف ةريّدعم

 نوداهضعب ىف ةريتعم ءاسذلا

 صاصقلاكوخآلا ضعبلا

 دادبتسالاوهلوق )دودحلاو

 لالقتسالا ىأ (قارغلاب

 هلوق) نيجوزلا نيب قارفلا

 نوكينالمتح (صنقتل
 ىلص هداهتجاب < اذه

 نوكناو سو هيلع هللا

 صاصتقالا نم دارملا

 هل اوق) 1 رب زءتاا نماب ريض

 واعنا هيف ( خلا هنأش

 هناوأةداب زئذتق.,نأشلا
 وه ىذلامركلاا واع ىلع

 ذخ ىلاعتلاقوفعلاببسنأ

 ىلا هنا وأهل اود ) وفعلا

 هدابع مناف ادح أ لظينا

 اوماظنال نا 3 1

 هدد متت الو ربا
 ىلعهللا قالخاب اوقاحو

 هل اوق) م تعاطتسا ردق

 م(امهنبب قاقش متفخ ناو
 بحاصالو فتماارك ذب

 نم دارملاام فاشكلا
 رادع لقت قوخلا

 نبان-ع ىروباسنلا
 لاقورللا داراان اسارع

 قاقشلا دهشاذا ءاهقفلا
 |. بلد كك حط طل

 ةفاضالا لع ل تاق ناف ا هثارحالام١ هلوق) ةنآلا امهم قاقش مفخ ناوى ىتهلوقلا عاهأ نم ا نماكح ثعئامهندب 3

 لاق حاحصلا لاق (اطسو الحر هلوق) فاكتلاوز وحلا ىلا جاتحبت لف بجاحلانبا هلاقام ىلع مويلابرض فاك ىف ىنعمي

 لءتحيف سنجلا كحلا نمدارلاف (تاجوزلاو جاو زالا باطخ | ليقو هلوق) ادم مهعفرأو ابسن مهطسوأ ناك اذا هموق ىقاطسو 5 ٠

 اهلهأ نم م ةعاجو ههأن ماكس ةعاج قاقشا| مقوىتااتاجوزلاو جا جاو زالا اهمأ اوثعباىن ةكرشلا ش



 ءاطعا نوكينأ مزلالاوهن اذ نملب ىلاعتهنلا نم سدا قاقحتسالا اذه وءيش ىلاعتهللا نم هياعدرب نال قحتسمهناذ دحيف

 ءذلا وحنا[ ى لعن وكنب جرلاعلاف ثدام لكنا تيثىاذلا قاقحتسالا تيثاذاف ارج هو رنآ قاقحتسال قاقحت سالا
 هذ نم هلاؤسو صخش لكلاحملاعهنا ن الاقي نأ ىلوالاف لمأتف ضماغ مم اذههو ءايحالا باتدكىف مالسالا ةيح بح رصامتاذهو

 3 نان اللز وجال نوققحلا لاق لاق هناف نيققحلا نع ىروباسنلاةمالعلا لقنام فالخ اذه (1اهلثملااولأسافهلوق) دار اذا“ رطعبف

 1 الص نوكيام ىطعالوق,نأ ىئشيلب ادسحالةطيغاذه ناكن او نالفةجوز لثمةجوزونالفراد ل ثمار ادىنطعأ هللا لوقي نأ

 0 قوس | لب لبو تاو ردلحذ شعيل ولسا يأ جلا مقوسي ودب رقيام لكواضف نمهلاااولأ اساو ىد'ءموىاءندو ىندف |

 هللا اوائساو ىلا ءتهلوق ىلعةلمتشملا ةنآلاتازن ىن-عي (ةءاسم اما روهللا لضف ىلا هب نولصتام اولعفاةلصاحو كيلا
 ب !اعت هلعلفءاشي ن نمهيطعي هلةناهئالهثلا لضف ناف ىلا عت هللا لضف نم نلأسي ن كلولاح 00 ]اسي ال ءامس هلانا ىلع لد _يفدإضف نم

 ود ١ ىذلا لكنيب اذلعجوهىذلا لماعلابلصفلاىأ (لماعلا,لصفلا عمهلوق) ةريثل " الاجر ىطعيامرثك أ ةدحاو ةأرصال ىطعي

 00 اارولا نعم هنالهلوق )ارب دقت ؤوموهفاناعج لومعم لكلانأل زوج 289 امناوةف_كاوهىذلا كرتمو فوضوملا

 هنا < ثراولا ىنعم ىلوملانال
 هحولا اذهىلع ضرتعا

 سيلهنالوالا هجولاو

 ُ هلصأ ىلع فقولا فةزجو زمهربغب ءافوأ واو نينسلا ليقو هباهجا اومارصأ ناك اذاههيشو نبذلا لسف ا

 | معن علضفيف ناك الكهف ام معي وهف (املعئ لك ناك هللانا) زمطاب نوقابلاو

 8 | الجرانك انتيلثاربيملا ف ضنانلا«او وزغنالولاجرلا وزغي هللا لو سراب تلاق ةماس م 1ناىور نايدتو

 ١ 3 | ل
 | اهتولياثاروااعج ةكرتلكلوىأ (نوب رقالاو نادلاولا كرئامئىلاوم اذلعج لك-او) 6 7 1 3

 ا نم نا ىلع كرتامع ائار وانلعج تيم لكلوأ لماعلابلصفلا عم لك-!نايب كرئاستو اهنوز ريو 0 0 ' :
5 0 

 .ةوكاومللرسسفمفانئتسا نوب رقالاونادلاولاولكريمض كرتفوثارولا ىنعمفهئالى لاومةلص أ ل
 | ماعد
 أ امم ظحولاوم مهاناعج موق لك-او وأ نيدلاولا لوانني الك مهوانتي.النوب رقالاناف دالوالاجورخ 1 1

 | نمةللاف اذهىلءفوذحمهيلا عجارلاو لك ةغدللاومانلعج نا ىل نوب رقالاو نادلاولا كرت 1 7 0 |
 هفيلحلام نم 0 0 اال (منامعاتدقاعنيتلاو) ريخو ا 7 0 00

 لجردب ىلع لجر لسأول ىلاعتةثلا هجر ةفئتنح ىفأ نءو ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرالا 1 اواوهلوقب خسنف 9
- 

 | نمضأ دتبموهو حاكنلا دةعدقعلا نا ىلع جاوزالاوأ ثروو حصائر اوت والقاعتي نأ ىلعادق اعلو 1 1 1 0 0

 | اديز كلوقكهدعبام هريسفي رمضمب بوصنموأ (مهبيصن مهوت"اف) هربسخو طرشلا ىف 1 0 71 ١
 1 0 ءااواطة دك ؤمةمدقتملاةإ+ | نعةبجسم ةلج مهول 'افهلوقو ا 3 0

 0 - 0 0 00 3 20 ةرثذ لئاغلا نأ ءاعذ
 فاضااريمْضاامقا !!فدق < ناعا بتدهعع معأءن عن كل اوملل 3 3 3 ١

 : ارب ميقاودوهع ف 39 :امهدوهع ءىنعيت دقعنو.دو ارةدىاو ٍ نوت رقالانافهاوق) ىلاوملا

 ا“ كلا ءاهقف]ارثك اهلاقام ىلع ءانباذه نار هاظلا ( نيدلاولال وانتي الكمطوانتيالا
 / ىوغللا ىنعملا نيب ر ةالاب دارملان اب« _:ع بيج ا وةطساوب هيلا ىهتني نم رقلالب افرع براقالا ىف ن واخ ديالدالوالاو نبدلاولا نا

 1 - ناهيلعدروأ (خلام ها اعج موق لك اووأهلوق) مهنأشب مامهالا ةداب زو مهفرشل نيدلاولارك ذب حم رصتلاودالوالا لمشيف

 ْك | ناب او 2 بضنال نادلولا كرتام عج ىلاوملا نم موق لكل ناو لاق فوصوملاريد- هس 1كتهرورجلاو راخلا

 : اهيقاسل ةك رتلاضعب موقلا هقحةسامناو كلذ نوداذمو موأعم ماقم هلالا انمامو ىلاعتهلوقك مركلانارقلاف تباث
 1 فيلا اهنم ةريثك ىناعمىف امال لوملاناك اكل (ةالاوااىلاوم هلوق) ةمصولاو نبدلا نو دقو زيهحتلا نؤم'نم

 هع ماحرالا اولوأ او هلوقب خسنف هلوق) نودهاعملا م هنبرذلا ةالاولا لوموه نامي | تدقع نذلانا دوصقملاو دهام

 لف ةبارقو م>حروذ تيل ع نك م ذم ونجالاوغيع ل فيل ا نمش ألا كدأ وهم -حر وذت يدلل ناك اذا هنا هيف (ضعبب كوأ
  ىلعو (جاوزالا وأ هلوق) نصيصختلا مزلب لب مبناها تدقعنيتلاو ةنآخسن مزابالف فيلحلا ثرا .دع ىلع ةبآلا هد اذ
 0 اذا هنالببسمدقتامناللوعفملا ة ةغيصل (ةبيسمةلج مهون“" اف هلوقو هلوق) ءابلوالل 2 زامياف باطما اذه

 نم ةفوكلا ءارقدعأ (نويفوكلا أ اردو هلوق) ب تيصنلا م-ممابتابوجو مزار وك ذا فطعا ا نم مهفاكبيصن منام تدفع



 1 ع لاوعأ ثواش ولاول ضاخشالاكَو ا : رابثعاب فلة عاربيك ألا نوك ل (لاوحالاوصاخمألا | 0

 هناىربال أهلوق نمرك ذا ءهيلعدهشتساو لماكلا نمردصاذا ربكلاب فصتي نأ نكي لماكلاريغنم رداصلا رسل تال

 ميظعباذع هيفعذخ ًامفك- 1قيسةفلا نمباتك الول ىلا هزهلوقب ناد عراشا نع ءادفلاذخأىف ملسو هيلعهلا ىلص هيدن بتاع"نلاعت 2

 يبن ىلاعت هللا باتع نم مزلي الهنا اعاوةبآلا مطتن ذأ [كنعهتلاافعىلاعتهلوقز وزغلاىلا جورخلامدعفف نيقفانل م السلا هيلع هذاا ١

 6 لاذااتنذ نكدمل نور سو هيلعهنلا ىلصدلاكب قيال , 5 «.ةرودصبباتعلان وك نأ : نك<دقذاهنءينذلار ودص [سوهيلعفللا ىلص ٠

 ادب يم ناكن از لاوحالاو ٠ضاخشالاّتوافتب توافتياع رب ذلاربكن وك نمهاعد|امهمم مزلي الفهم سانيالامرو دنلا ىلع«: هردصيد 0

 صخامن |(هاملاولاملاك هب وين دلار ومالا نمهلوق) لمأتفابر ,ظن لح اوماعهذخ اور نا نءالضف ةئيطخ هريغ ىلع دعب لهلوق نكي هل

 5 0 00 ا ا دا را اياوث هل تا 0 ىتنأل امي 93

 ا اطال 0 مهي البلايا لا رك ارا نا ا كلو

 ؟ مرن شن باطلا نملوالا ١ عونلاامألاق حاتفملا بحاصنامث باطيالم لوح ليت هلوصخ 1 ١

 1 لوقت فرك 00 0

 ا ىنلاهنارطخ نمريثك ىف مال اوةالصل هيلع هيبن بتاعىلاعتهنا ىرتال ل اوحالاو صاخشالار امتعإب |
: 

 با ( قءاح لد دز ثد
 تاوثلاّنم دعوامو" ةنجلا امي رك الخدم لت دنو) اهله تن اوي ناالضف هبطت نا للا 1

 ىضمامف عقولاري-غنوك اونمت الو) ردصا اوناكملالمتحكاضي أ اوه ميلا حتمي جملا قو اذه عفانأ ارقو ةمارك عمالاخداوأ |[

 نانا نانكعو عفان || مر حسم نلف لاثزو اذنك ةن وي كلا رسال (ضعب ىلع كضعب هبهنلالضفام أ

 لببلطلات سل ةدارالا || ء.ثا|لوصحلهشتهناو هلهننامسقا عاضرلا مدع نعةب رعمىداعتلاو دسادتلا ىلا ةعي رذدنو ىعتملا !

 ضارتعالا عف دناف ىهشنلا ةلاطب بسكب هلر دقام ىنمو ردقلاةمك ةضراعم هلردقي مام ىنعنال مومذدموهو بلطري- غنمهل :

 فئ_ملادايمنافلوالا اممبيصن ءاسنللو ار !اممبيض لاجرلل) لامر عئاط باكر نب ةردقام ظح عيبضتو

 سفنلاىهشتوهىنعلانا || هلجأ نمو بستك !امسيس بيصنولضفءاسنلاو لاجرلا وم لكل ىأ كيذا ايب (نيستكا

 ' رابتعاريغنمئشلالوصحل ]| ىنعلابناميالا سيل مالسلاوةالصلاهيلعلاقأم ىنعلاو دسحلاباللمعلابىلاعتهننا نمل ضفلااوبلطاف '
 راب ةعاعمال هش تاق بسح ىلع مهنم لك مدل هيف ضعل ىلع مهضعل ةنر ولا ليضفت وثاريا ]سى صن دارا ليقو أ

 نكميال ىنح بلطلا مدع اونمعالىأ (هلضف نم هللا اولأساو) هلى سةكملاك ص قنلاو ةدايزالة- جول هلا فرعام َ

 ناو بلطلاعم عمتي نأ اونمتالو أ د_كلاوهءتع ىبهن ا نأ ىلعلدب وهو دفنتالىتلادنئ از نمولثمةنلا:اولأساو سائالام |[
 مثىفاثلا عفدناف نوكيال مهلسو هلضق نم نااواسو ىلاسكسلاو ريثك نبا رة ياا قرر رقيامعو ضف نمهااولأساو |

 ا

 ١
 م
4 
2 
 3 ١

 ١

1 
1 
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 فيكفاعطق هلوصح مدع لعيدقذا ىنعلا ف ربتعيالاذهو هيلاهجوتلاوهليد<دصقعئشلا باط نءفنصملا داىماضي لاق. نأ نكميدنا ٠

 ضارتعالا عف دنا اذه ىلعو كلذ.ك اقلطم ىنّعلاو هيلا عبطلا ليمو ىهشتلاالا سيل بلطلا نمهدارف حاتفملابحاصامأو هلوصح ىري ١
 كلذ نوك ن أى هتشي وهو هلئىشلا كلذ نوكس. النا ىضتقي ردقلانأل (ردقلاةمكسحل ةضراعمدل اردقب ملام ىننافهلوق) ثلاثلا ٠

 هباضرلامدعى ا وهو تي فخ ناو ةمكح نوك,ن أ دبالهلردقامف نا عمهلردقاعع اضرلامدعل نمضتمهلردقامفالخ هءاهتشا ناله ئشلا

 لغتشين أ ىنبنيفهلوصل ببس كلا نال ) عيبضل ةوةلاطب بسكب هلردقام ىنتوهلوق ) ةمكسحلا عمةضراعموه وةمكحلاكلتراكنا ٠

 مبسكلاب لغتشيإو ىنقلادرج ع ىفتك ااذاهنال بسكب هلردقملا صالاوهىذلا ظحلا عييضتوهلب ىنعلاد رج ةدئافالو كلا : ١

 لبقفر دقملا هتقو ىفهلوص> نمهلدال 221 (لا#و عئاض بسكر بغإ هلردقام ىنءوهلوق) هبواطم هسا 3

 نيتفصلاىفانتل داو تقوىف ناعمة امهناال نيتقو ىلارظنلابةلاحتسالاو عايضلافالاح ىنعلا نوكيهتقو فواعئاض ىنعلا نوكيهلوصخ '

 لوعفملاةغيصب هلبسةكملاكمهنم لكل مسقاملعجدار 1| ىأ بصنلا ىلع فطعردصلا|ةغيصب هن ارهاظلا (اهل مسام لعجودل اوفر

 ايدام أ لق ام نال بطعم 0 نمنوكتالاذه ىلع و ثراولا كلذهبستك !ىذلاّئدلاكث راو لكل !مسقاملعج ىأ

 تا لوالا هجولا لعن الالا هلو هحولا| ذه نيب (حااونمتالوأ هلوق) باح يمأ ال اطنملا يمأ ىأ (ةهجاوللامأهلوق) ٠

 , ,ٍ معنا! طم لاؤس ىلع ثااوج جولان ه ىلعو سانلا لاءاطعأاملثعلاؤسلا ىلع

 ولا

 د



 .رمسا نب م ناؤطال(سفنالا ::ليئارسا بص للوف) للا ظفح مداسعل مزامملطابلأب دنع نافل طابأإ
 لجصلاك ذاحتاب كسفنأ متءاظ كن !موقاي هموقل ىسوملاق ذاو ىلاعتلاقاك ل كلا ةدابع ىهىنلا ةريبكسلاةعرجلل سفنالا
 الك نم .هفاك ليئارسا ىنب ىلعال سو هيلعدتلا ىبص د ةمأب مي ._--رىلاعتهنا ىلعرك ذاملدبالو مسفنأ اولتقاف مسنر اهلا

 :الانوكيىتحوأ ناكم داولاداربا.رهاظلا (هقحةسيالامانايتاوأهلوة) سذنالا لق نع لسا لا دكا ل
 ىلاةجاحالف ملظلا هنيعب ناك ق لا نعزواجتت! ناو دعلا ناك اذاهنامث اماظ قحتسيالا :نادتالاو نار دع اريسفت قحلا نعزواجتلا
 !اخأاب حاحتصل | بحاص» .رسفاذاو دحلا نع :ز ءاحتلا ناودعلان ام ٍموهفلاف راغتلاراتعابفطعلا نا لاقي نأالا هدعيدرك ذ

 ة ةلادذه ىنعمل صاح نوكبف (سنذحلاةدارا ىلع هلوق) ةوشم ىأ (ةيلصمهلوق) حاحصلا فرك ذي لفز واجتلا ىف طارفالا

 وحرص ءاهقفلا (ةريبكسلا نأ برقالاو هلوق) راجل عيج نعهبانةجابالا نوكيال سذجلا بانّتجانال ادحاو ةروهشملاةءارقلاو

 اهلاقام نيب و اذهنيب قرفلا خالو ةنسوأ باك صن. ديدشلا د.هولااهبحاص قحل,.اماهنا ةريبكسلا في رعت نم حمجارلانإب

 افي رعتاهسفي رعتلا مثالبال فاكدتلا اذه لثم نكعاو ديدشلا 0 ديعولا .عولا نم هداىم لاقين ألا
 أم سمأىأ (ابحر مب ناك هللانا ) هلوقب هيلا راشأك ةجر ومهم ةفأ 0 1 00 27 هلوق) فال_طلاامف علا

 عل هد هللا *
: 

 دق :ليئارسا ىف يم مح م رو 3 ف 0 (حارفس 1 .

 4 ع هب كيس
 0 اظل رغلاىلعىدمعلا 1 0 انايتاو قحلاع 0 ر ى 7 0

 نوذلاحتفب و بص نم ديدشتلابئرقواهاياهاخ د (ارانهيلصن فوسف) باقعللاهضي رعتب طلاوبنتجتنا ىلاعت هاوق 3 ١ هدا عر 00 4 010 3 1 : نم موهفملان | لثاقلا|اذه

 9 ىلصلا ببسدن ا ثح نم كال ذاوأ ىاعن ند ريمضلاو ءابلاب هيلصإ وةيلصمةاشهنموهيلصيهالص

 | كونذلا رئاك (هنعنوبتام رئاك وبنتي نا) هتعفراصالوهيؤرسعال (اريسي هللا ىلع تالذ

 ْ ل رفغن (مكتائيسكنعر ةكن) سنجلاةدارا ىلع رببك ةىرقو اهنعهلوسر وهللا؟ اهنىتلا هرقل

 كد_>- هيلعع راشلا ب ترينذلك ةريبكلان ابر 0 0 نأرفغيالهللا نا ىاعت

 هللا 000 ارم 0 ان ب ل ليقو يعول حم 1 ربغ كرشلا نادب كرشي با كه ص هكع 5-0 |

 ردم نو: دق روهعم

 000 اال يفر عاملا نم يرق اةتامعبس لا رئاك !|امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نءا نعو 1 ك رشلا |

 001 دارت ليقو ءاثي نل كاذنودامرفغيو هن كرسشي نأ فغيالن!ناهلوقل كرشلا 3
 , دامو و سفنلاث يد رئاغصلار كا ارش رتاك ما ريك افاهت<امواهقوفام ىلا ةفاضالاب

 1 انعاهفكف 0 1 ل كادوا سالم خش اال ابعد

 افتيامم اذهل _ءلو بكالابانتجا ىلع باوثلا نمقحت_ساال هيكتراام هنعرفك

 ذاةروفغمريغرئاكلا نا

 تاثيسلا نارفغ دق.

 لوقي نأ لئاقلذا فيعض

 ةبآلا نم مزاد هنأ نال
 امناو رئاكلانارفغ مدع

 اذارئاكل ان اهنم موهفملا
 000 .رابتعاب تحا هلوق) جتتيالفىاثلا لكشلا نم نيبجوملابلال ددساهنامىرخالات ائيسلا ترفك .اهنعبنجا

 ةلرطخولكر طاخلا سفنلا ىلعدرباملوأ ءايحالا بانك ىفلاقف مالسالاةح مهنمءاماعلاهلاقام قباطيالاذه (سفنلا ثيد> رئاغصلا
 ص هناف ثادحلا ىفدر وامل قباطمةخلاهلاقامو رايتخالا تت لخ ديالهنالهبذخ اويالو سفنلا ثيدح ىمسي اذهو ةأصاةروص الثم

 1 اهل حر صام ىلع سفنلا ثيدح ةسوسولان اف ماكتو اهب لمعت ماماهرو دصهب تس وسوأم ىت مآ نع زواجتّشانالاق لسو هياعفللا

 اه .دعلهجوالف 0 ع اذاو اهسفنأ هب ت:د حام ىتمال ىقعىرخ ًاةباورىف درودقوةغللا

 ع 2 هبح رصام دبعلاهيدخاؤيات هواعج ىذلا لعفلا ىلع مزعلاو مطالب رك ذام سدا سفنلا ثيدحدارأءلعلتاقناف رئاغصلا نم

 ىمسالف مطاو مزءلاامأ لاق هناف ةجل هيلع صنام ىلع سفن! ثيد_ح مزعلا ىلع قاطيالا مهد [نيهجو نم دسافاذه تاق مالسالا

 ن ليلة مغ نم ربك ألتقلا ىلع .زعلا نا مولعملانأل.هيفروظنم رئاغصلا رغص أ اقنطمم .زعلا ناب كلا نأ ىناثلاو سفنلا ثيداح

 ناهموهفمرهاظ نالةبآلار هاظ فالخا ذه (هبكس:راامهنعر ةكامصربك انعايناك رك راغصلار ءدأن وكيف يدك_ةذخأ لاملا

 ١ وما هلعاوهلوة)اهعبج نءبانةجالل مزاتسماضإ ا وهف ةريبكسلا سجدب رانا راما ر فكم ”رابكلا عبج ن نع بانتجالا

 رجا



0 

 ”ةرالوعقم هاشم ن واعحيفةادتلا ٠ ندهن ومد! ااقزو ردع وذ نمو بان السا لما مل نين ايلا

 متيتاذا( مب ونذ كلر فغي وهلوق)الثمنآرقلالازنا قا نوكيف نييبتلا لجالىأ (هاجال قمادب رب هلوق) هلالوعفمال ةطساولاب .
 منامللا داشرالاناف ببسلا ف ببسملامساليبق نم ازاجم مكيلع بو, نوكيف ( مك-عنعامىلا م دشربوأ هلوق) ىصاعملاننع

 26 اقملاو ديك أتال هر ركهلوق) تائبسلل ةرافك نوكيامىلا داشرالااذكو ةب وت|لوبق بس ةب وتلا ىلع ثاحلاوىداعملانم '
 نوكيل هلباقم رك ذ ديرأ ةبآلا تاوهشاا نوعبتي نيذلاد, رب و قلاعتهلوقو مياعب وتب نأ دب ريهللاو ةلباقم ةلباقلاب دارألا .

 نافهلوق) ن.دارااو نيدب راانيب 01( ةلياقملا ةمسانلل نيتلجلا نيتاه نإب فطعلاو مهتدارالاطبابارعشم ٌ

 ار ون اتاوهشب (ميكع)ام (ملعشاو) منامي ةراف كنوكامىلاوأةبوذلا لعكس وئصاخملا نه منعا :لغتشي دق نيلاصلاضعب ىلاةدشرب وأب وذ كلر 6 (م-لعبوتي وز مهق 0 .رلا لها آنمكمدقت نم أ[ ' را 00 هانم( مل نم نب ,ذلا ناس ميدو و)هلجال قمح ادب ري ىأ هلو هفم نيبيباو فو وذحلوعفلاليقد
 روك ذملا كلا ف الخاد (تاوهشلانوعبتي نيذدلادب ريو) ةقلام لاو دكا امر( ربةللاو 26
 هلعبتمو فهريغ نوداهنم ع رشلاهغوسامل ىطانخأام واط ا الاتاوهشلاعابتانافةر حفلا ى عا

 ةفاضالاب(امظعاليم) تامر 2 |لالحتساو تاوهشاا عابتا ىلع مهتقفاوع قملا َن ء(اوايت نا)تخالا

 مل عرش مكلذاف ( منع ف فخ نأ ةللادب ر( اطل حت ريغرودن ىلع ةئيطخ فرتقا نمل يمىلا

 (افيعض نا الا قاخو) ةمالا حاكتن لالحاكق ياضملا فمك ١ضخروةاهدلاةحمسلا ةيفينحلاةعرشلا

 عشب نع داراانابباجاف

 لغتشملا سيل تاوهشلا

 اطرئءٌوملاوهاماو هم

 نوكلاصلاامأو اهعيطمو

 تاوهشلابمطاغتشان اك اف
 0 ا 1 1 تاب ناك امهنعىلا ءتهللا ىذر سامع ننا نعو تاعاطلا قاشلمحالو تاوهشلا ن ءربصتال

 2 00 ا ةحام
 ليمىلاةفاضالإهلوق )ل عرسشل ا رغو س ريخ نه ءاسنلاة روس 6 لانكا منتحل ١ الثلاهدهتب مشلاهياعتعلطام حال | دن 6-3 هءاسن اة ىف

 ا ّ ذَدَدا هللا لعفشت اموهن زا وس لمعي : نمو هر داعم كيال للا ناوذل كرشين أر فغبال لا ناو هنعنو متم /
1 

 5 ىف * م

 0 7 : : 0 3 ١ ابرلاو بصغلاك ما (لطابلاب مك نب <لاومأ اواك انالاونمآ نتا: باب ٍ
 داهاد 03 2ع

 لب كاذك 7 5 || نع ةرانوك نكلو ى 1 ءانئتسا ( نم ضارتنء ةرانوكننأ الا) رامقلاو
 1 0 1 ىذارت نع ةزداجة راك أ ةرادع“ ] ةفص ضارت نعو ةراتن وك اودصقاوأهنع .ىعمريغ ضار

 1 8 ا ىودل قفرأو تاغ اهمال ريغلالاملوانت لحام ىتلا هوجولا نم ةراحتا |صيصختو ندقاعتلا

 00 1 هللاءاضربال امفلاملا فرص نع عنملا ىبهنابدارملا ليقو اةلطملاقت الاداري نأز وحب و تآورملا
 0 0 37 الاىأ م الارامضاو ةصقانلا ناك ىلع_طنلاب ةر اجت نويفوكتاأر وو هاضريامف هفرصةراحتاابو

 هده هلود5) هل ||| 1 اردو هسا ءاقلاب 5 فطاةايج هلعفت مكعخبلاب ) مكسفنأ اواتقت الو) ةراحن ةهجلاوأةزاخشلا نر ا
 ا 0 59 (ثالثا هيلع .ركش لفدربلا فوخل مميتلا ىف هلوأت صاعلا نب قر ,عنأىورام هاب , ؤي و ةك-اهنلا ىلا سفنلا

 قي ونئاو ةيآلا ك- | نيبيا قيقحلالاقلا هناف اهءدرب واهلل ذبامفاارتقإب وأاهلتتة ىلا ىدؤيام تاك راق ملسوهيلعةنلا نصىنلا ا

 نيب ةيصوتلا ىعج هدد او سفك " نيئمؤملاناف من دلهأ نم ناك نم سفنالاب دارملا ل يقو سفنال
 ديروذبآلا يلح بوتبنأ

 مل فضال || ل ل ا مئلا 2 ا م ءاقشسأ مآ 2 |!ثِيح نم مي ذإ 2 1 ذاا 1 ا
 باغأاهنال هلوق) اود_صقا ع نكلو ّىأ (اودصقاوأاوق) ( ىناث - (ىواضنس) 1 ( ١

 ادب تسداعلا ف ضاخلال الامعتسااقلطم لاقت الاا.مداربنأز وج وتاقدصا!بلطو باهبتسالا فال (تآو رااىوذل قفرأو

 ليلا هناقةلوق) دربلا فو مميتا!تابثاىف هيلعولجو ةكساهنلا ف ءاقلالال وأ ىأ (دربلا ف وحل ميد اىندوأتهلوق ) انرك ذام

 دارين أز وجب واهيلعبسانيام بيترتوةايملا اوف عطق قيقحلا لّدقلا نمدا ارا ةرْنآلا فك الهال ةبجوملا بون ذلا باك -ةراىأ(قيقحلا
 الامعتسا فرصلا ىنءيلك الان وكيف( ىهن ابدوصقملاليقو هلوقإان رك ذامل مشي ىتح ماعلا ف ص' خالالامعتسااقلطم لتقلااب :
 ابرلان ولك ًاينيذلا ىلاعتهلوة ىف لك الاد رسسفدةو ذخالا ريسفتلا اذه ريغىلعلك الا نهدارمانأ رهاظلاو بسلا ف ببسملا مال 1

 لاملا لك أن ميلا نممهف لاملا طفح .(اهقبقش وهذا لالاو سفنلا ظن نييهلوقإا مت سفنلا قوه عخبلا (عخبلإهوقإا



 : باصالا شعب بهذ وهاك ةملاحاكن زوي ةلمؤملا ةرحلا ىلع ر دقن مل نمنا مهغيف تانمؤملابثانصحلا ديقمب ركلاناَر ارقلانأ

 ||!ىف نمؤملا نافباغالا معألا ىلع ه هر ذلج لب دييقتلا ىلعال تانمؤملات ا:_دحملافتانمؤملا ىلاعت هلوق ىفاشلا لجانلق

 1 577 :راصتخالاو اهري_غوتانمؤملا تانصخنا حكذي ناالوط مكدم عطتسل نمو لبق هناك_ذةرفاكلا ح اك: ىف بغرإل
 لوق) اهديس ةمدل تاقوالاض عب فاهياخن ا هيلعسجو امه عيان اهنم هدلو نال 06 وزلاقح ناصقنو هلوق) دال

 علا نكبر ول عن ناميالارهاظب ءافتك الا ىتيقتملا نهماسمإب لعأىلاعت هوك نم. مزايالذارظن هيف (1 ناميالارهاظب اوفتك اذ
 ا 0 و 0 0 ءافتك الأ انل يجو ىلاعت هلناالا اقلطم نبءاعإاب

 قاثلاريسفتلاب ءافتكالاهجولاف رصخلا

 وهرناطرشرا.ّتعا نكع

 5 ىولادقعلارشاممنوك

 لمريفب هلوق ) هلكو
 ل-طملا(ناصقنو رارضو

 رذع ريغب ءادالا مد_عوه

 ىل جاوحالاوهرارضالاو
 هلوق ) ةمزالملاو ىضاقتلا

 ةمالعلالاق ( فئافع

 مالك لارهاظىروباستنلا

 ةيث ازلاحاكن ةمرحانهه

 نأ ىلع نيرثك الا نكس

 بابختسالاةبآلا ف ىمالا
 نوك-: نا بجاولاناال

 حاكن ةحيصل ةفيفغةمالا

 ةمالءلالاقرسلان ادخأ

 رثك 1 لاق قرواستا
 ل ىمح ةكلاسملا نب رسفملا

 اهدارأ 5 لكعسم ىرت

 املىنلا ىهندحلاةذختمو
 ىاعتهلوق) نيعم قيدصد

 اذ_ه (1ا نصحأ اذاف
 ناىلع ةلالدلا طرشلا

 ىلاعت هلوقل هلوق) جوزتلال-ب ف .اهملع ناكىذلا دحلاىلعدي 5 ال مامالا قح ىف جوزتلاب ناصدالا

 ٠ (هك الح ءامالاوتبيبلا حالصمرئارخاةوق) ىف المك ىورخالا باذعلا الد+!باذعلابدار ١ نأ ىلعل دب لياداذه طا فهدسلو

 دعس نإ سدق ل 2

 اا ايا اجل

0 
.-. 

 َ 1 لعأ كانو جوزلا ق> ناصقنو ةناهملا نم هقامو دلولا قرةمالا حاكن :ىف روذخه لاو

 - هيفةرخلا لضفتةمأب رف ناميالا ف مدييام لضافتب ورئارسلابملاعلا هناف نامالارهاظب اوفتك اذ
 ؛ || نع موهعنمو ءامالاح اكسب م عسدن اندارملاو بينلا ل_ئفال نامالا لضفاو ربدعت نأ -- نمو

 َ شدو مدآنمكبسن نوبسانتمك قرأ متن طن -9 هدد ؤيو هنملف [ةشسألا

 1 | رنا لعهلراعش االاقلطم مهنذا رادتعاو ناب آادبرب (نهلهأ نذإب نه هوحكل ناف) 00

 نهروجأ نهوت و١ ةيفنحلاهب تحي ىتح نهسفنإب دقعلا نرشابب نأ
 َ نهروهم نهلا اودأىأ (

 | ض ْ ضوعهنال ديسللر هملا ناب لعلل فاضملا فذ نيلاوم ىلاوأ هرك ذم دقتا كلذ ذك نهاهأ نذاب

 ردغل (فورعلاب) رهاظلا ىلااباهذ ةماللر هملا هنعهللا ىضر كلاملاقو هيلاىدؤي نأ بحيفهقح

 ا الوز حافسلاب تار هداج ريغ (تاخغلاسم ريغ) 0 كاسر ناصقنو را ارضاو لطم

 أ[ و ةرجو رك وأ أرق جوزنلاب (نبحا ذاق بلا ىف ءالم آ (نادخأ تاذ- _

 1 | ىعام صن نويلمف) 0 (ةشحافب نيت 1 ناف)داصاارم كو رمل مق نوال ودام ارارمألا

 || نينمؤملا نمةفئاطامهءاذع دهشيلو ىلاعتهلوقل دحلا نم (باذعلانم) رئارخا ىنعي (تاذصحما

 | حاكنىأ (كلذ) فدنشال مجرلانأل مجريإالهناو رطاد_-فصضددعتا دح ناىلع لدب وهو

 ريجادعب مظعلاراسكنا 0 زلا ىف عوقولا ف اخ نا. (مكنمتنعلا ىش+ نمل) ءامالا
 | اذ هودخلا هيدا ارم ل يقو حئابقلا شخامتالا ةعقاوم نممظعًاررمذالو ررضوةةشم لك- اراعتسم

 0 ا ني ناففعتم ءامالا حاكن نع ء مربصو ىأ ( ؟<-اريخاوربصت نأو) ءامالا حاك- دارنما طرمش

 || (محر) ريصإ م نأ ( رون تادز هك الهءامالاو تيبااحالصر بارا را خلا

 ْ ع ىفخاموأ مارحلاو لالخلا نمهب ك دبعتام ) 1نيبيآ هللادب 0 د

 أ ةدارالل مزاللالابقتسالا ىن-ءم ديك أ2تديز ماللاودي ري لوعفم نيبيل 08 لامعأ نس

7 

 كام نم

 دوهشدوفولاو 0 وا 5 3 دن سانلا اهياكل تدر

 ٠ | كنان( دم, نا. روةغالوت)ةغلابملا لع ثي دا لملف مرح كالطا ىلا ىخذبامذاءامالا حاكن | ةموس ىذتقيثن دخلا رهاظ

 ١ - تديز مالااوهلوق) قبشلاةّوةببس حاكنلام دعدنعتلصح ىتلارئاغصلاةرفغمدار العا أةنناو تلقانههروفغلا رك ذةبسانمام

 : - دحاودارملالودحوقلعتلاناف هنع عوشلا كفشال يشب تقلعت اذا ةطالاةدارالا نا هيف (ةدارالل مزاللالابقتسالا ىنعمديكأتل

 .لاقب 0 لبقتسملا ىف ئشلالوص> ةداراىف مالكتانالاقينأالا ةمانلاهتلع نعلواعملا كفنبالو ئشلل ةماتةلع ةيطالاة دارالا ىأابنال

 هك نال قولو مالكا لعلهأ ن منيقق لا ضعب هن رصإك ةإبقتسملا ةنمزالا فءايشالادو وب لزالا ف تقلعت ةيطالاةدارالان ا
 ئذ هيلاهجوتيه فاشكمل 1|! بحاص هب رسمك ةد ةدارالا ينعم



 دارالا نال ةدارالاربدقت ىلا ةجاحالو اوشن نال ىنعملاناكفماللا ربدقنب لاقي نا نككيهلا خال ةداراهلوفىلا (ىنعلاو هوث) ْ

 ١ ةيطالاةدارالا ن ءدارملا فاخز وجال ذار وهشملا ىنعلابالاتهبلطلا ىنعمي ةدارالاو ىنعملال صاح نايب هضرغناكف ماللا نم دافتست 5

 بحاصدب حرصا« ءاسنل اوهو ردقملوعنمانهه نوكي اذه ىلعو خسنلارثك ىفاذكعم (فرصلاب ماو مايا اوهتبتن'هلوق)اندنع .

 نالببسملا ىف ببسلا مسا لامع سال يبق نم ازاخ ف رصل !لوءفملا نوكي اذه ىلعو ءابلا ري-غنم خسنلاضعب فو فاشكلا '

 عماسلافيساك تاون, ماكحالا قاعتال دالاءؤالا نم عيش لالحالا قا: بجوامل (لاهتشالا لدب هل 0 وءاغشالا
 نوكيالناهنم مزايالو قادداللا لا ةيحالص هنممزاللانال (هيفةجحتالوهلوق) لاتشالال دب نوكيف هدعب ترك ذى لا فوشتم

 قفنملا ف دراولا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلثمةنسلا نكل ةيفنحلاهلاقامب رعت مرك ذلبلاملا صيص# نان الواضيأهلااص هريغ

 يعل لجر لاق سو هيلعةنلا (ا/ة,) . ىلصةللالوسر نا دعس نن لهس ةباو ر نم نيحعيحصلا نيب هيلع د

ْ 

 كعم ه ارضا م 3

 لاق 9 8 ثلا راوعززيم فرصلابم<لاوماب ءاسنلا اوغتبتناةدارا مكلذءاروام مل لحأ ىنلارب لو َ
 ِ ىلع ةيفنحلا هب جتح او لامشالا لدب <لذ ءاروام لدي و نيذاسمربغ نينصح جلاومأ اوفرضت ظ : - هرووحم لاف اذك: 6711 ناةداراليقدنأكو اوغتنتلوعتم ردع الناروء ودام نينصح مكنوكل اح نونا أ

 كا معلا سفنال نيصحتابماذ ةفعلا ناصحالاو هنيفةجالوالام نوكيناودبالرهملا نأ

 هن متعتك نفخ (نونم هنمتعتمتسااف) هنمضرغلا هناف ىلابصوهو حفسلا نمانزلا حافسلاو 1

 نهروج» ) نه و نه وب اف) نويلعدقعوأ عاج نم نونمدب مهتمتساا فوت اح .وكنملا نم

 فوذ# ردصم ةفصوأ ةضورذم ىنعع روجالا نءلاح (ةنيرف) عاتمتمالاةلباقماف رهملا ناف

 دازيامف (ةضي رفلا دعب نم ه4 مجار :امف يلع لو نك :ءردصموااضو كيف

 نم ك_ءماع اكو

 معتمتساافوأهلوق) نآرقل
 ريسفتلا اذه ( نينمدب
 طبتربالذارب دقتىلا جو

 مك ةبآلاىف طرشلابءازلا
 ءضوت افردقتلاف حال 0

 0 8 2 3 ىشبألا ت تازنلبقو قا ارفوأ ماقموأ ةقفن نم هبايضارتامفوأ ىضارتلاب هنع طحب وأ ىمسملا ىلع 3

 1 7 0 0 حبصامثاهحابأ مالسلاوةالصا|هيلعهنإ ىورال تخسن مثةكمتحتف نيح مايأةثالثتناكىتلاةعتملا |[
 كل ما ةمايقلاع دفاعا :ميسالذإإلا ءاسنلا هذه نم عاتمتسالاب كن مأ تنك سانلا أب وب |[ 2 ل |
 ةلوق ةلالدادضي رفروجالا ىطعنام اهعيتموأة ار اب عاتمةسالا درحم هنمضرغلاذا اهم .ىمس مولعم تق وب تقؤملا حاكشلا ىهد ||

 هلوق)ه يلع نهون ”افىلاعت 2 02 اصلاب (ايلعناك هللانا) 0 رم امهنعةللاىذر سايعن.ااهزوجو ٍآ

 )0 مالا عن, نأ) ةدايزلاو لضفلا هلدأو ءالتعاو ىنغ (الوطكنم عطتسي مل 9 0 0
 لع ريسفتلا اذه( قت لطم ؟ تموت هوىأهلةفضردقمل عشب داالوطب بصنلا عضو هىف (تانمؤملا تانصحخلا ا

 : منام |تكلماف)هلوقلرتا ارا ىنعي تاذصحملا حاكذ هن غلي ىنغمكنم عطتسيول نموأتانصحملاحاكت 1 ٠

 مر كف هنعىلاعتةللا ىذر ىمفاشلل ةحةبآلرهاظف تانمؤملاءامالا ىنعي (تانمؤلا<- :امف نه

 ةفينحوبأ لوأواقاطم ةيباتكلا ةمالاحاكدن عنمو ةرحقادصوإء ام كلم نم ىلع ةمالا حاكن 1

 مكتايتف نم هلوقلجو ءطولاوه حاكنلا ناىلعنهشارف كلءنإب تانصحلالوط ىلاعتةنئاهجر
 دييقتلا ىلعاضي أ هل نماشادك أ نمو تانمؤملا تانصحلا هلوق ىفهيلع لل ضفالا ىلع تانمؤملا

 مهتالاومو رافكلا ةطلاخ نعارذح ةنمؤملان ود ةيءاتكسلاةرخلا ىلعر دة نمل ةمالا حاك:زوجو

 ءال_ةءالا ىن_ءعلوطن او

 حاكن ىلعةبلغلادوصقم او

 نا لئاقلناوهو رظن

 موالو-طدر واغلوقب

 مدع نال امانناك ىناشلا ريسفتااوهوىنغلاىنعيلوطلاناك اذارعن تانصحلا مكشينا 2 عطتسيم نمو هلوقب فتكي
 تانمؤملاحاك-:لوطلدتنال (ىفاشا ةخةبآلارهاظفدلوق) رئارطا رهن نادجو مد عانهدودقملا نكل لمح ةعاطت اتت الا 1

 نكي مل نم ىنعملا ريصيف (ءطولاوهحاكشا!نأ ىلع هلوق) رهاظلا فالخ ءاطولا ىلع عرتشلاق حاختلا لجو ةرخلا شارف كلم ىلع ٠

 تانصحلا ىلاعتهلوقىف تانمؤملا اظفل لج ىأ (دييقتلا ىلع اًضيأ هلج نم انباككأ نهو هلو) تكدامامف اهؤطي ةرح هدتحت 34

 حاكدذز وحو هلوق) 3 .ةينحوب | أ هيلاس هذاك لضفالا ىلعلو# هناالةم امكلا ةمألا حاكنز وال ىتح دييقتال هنا ىلع تانمؤملا

 ةيباتكلا ةرااىلءردق ن ءىل ةمألاحاك- :زاوج مدع ىجفاشلا بهذم نممدقتامن ا هنمم -هفنإ (ةيب 0 را لعردق نمل ا ٍ :

 عم < ةيباتكلا# رخل ىلع ةردقلام كول هب ةمألا حاكن ط طرشف يك ليقناف ىفاشلا ن ,علقنام نيب وبهذملا اذه نيب قرف نكي مالو"



 يلع 0 ها , عملا مرح اذكامتللا ف نيدتحلالا دج مرام ىأ (ةئرحلا نارهاظلاو هلو)
 بسانااف اذه ىلءو .نييلا كلع نهؤطو مرحب : نهريغو تالا او تامعاا اكن مركاك ىأ(ا ةدودعملاتامرحلانافهلوق)ةروصلا
 هذا حاكنلاةمرح هم مهفنر ونيعلا كلع وحاك.اابءطولاةمرح لمشي ىت> ةبآل كتانبو تاهماعطو كاع تءرح نوكينا.

 تلاري دقت نمالَوأ هرك ذام الخ اذهه هرك ذام مهفيو حاك-لا مرسءطولا موحاذاوهعباوت قايلاوءطولا حاكنا| نم دوصقللا

 اوادلاوااكاماراصاذا امه لاماو نيعلا الع تذبلاو مالاعط 0 هنا تادودعملاتامرحلاوهلوق نم مهفي تلق ناف لمأتف

 نال« وقاف سمذلاوهر(كناجأ تكلماموأ هلوق )هياعق: 3 كالا تاذاو ل زر ةنافكا : موتنا ا

 هبداري ؟<نامبأ تكلماموأ ىنعي ( كلذ ريغ ىفةصوصخم ليلحتلا ةبآنال هلوق) نامي تكلل ماموأةد>اوف اولدعتال ن | متفخ

 رك ذىدل!تاهبجوتلا نمىفاكاهيجوتاانههرك ذيل وفلسامفلاقكفلس )8/(  دقامالا نيتخالا نيب عج ىوسام

 ١ هلامشال كرتوإءاو فاسامف

 وي 2 : 2 : 1 نال عاو فاكتتلا ىل_ع

 : قاسي ة ةنآ 0 7 0 ل 0 ! كلم مرح اع ص

 ءادثتسالا همحوت ىف اذه

 لاقو : اعطقنم هناك الإ
 : 0 م 7 |[ ءراصتقاىفئازاتقتلا ةمالعلا

 00 جاوزالاتاوذ ”(مأنلا نست تانصخلأو ا ادا 1 لا 0
 تكبلم امالا) نهجورف نصحأ 3 نينال نارقلا عيج ف داصلا رسكب قادكلا أ ارقو جاوزالاوأ تدق وئامتمر داق نا

 | حاكتلاوني 00 جاوزأن رو ان تكلياستب ري ( كدا | يا

 | رافك جاوزأن طو ساطوأ موياياب_انبصأ هع اعتاتلاىضر ديع سف لوقل ىبسسلاب عفت سم أ روي كيتالو قاتل 5
 | 0 نهانال>.2_ىاف ةءالاتلزنف لسو هيلع للا ىل_ص ىنناامل اسف ع نييلع عمن نأ .انح رك ءانللو 5و مك

 0 هلوق قدزرفلا |! نول كلؤو فاسد قامالا

 ناكها نادل اوقباذه قع

 هلوقب كلذو امحراروفغ
 ءاسواتقمو ةشحاف ناكهنا

 1 _ قطا ل16 قب نل انناج ى انحامراهجكت !لتادنتاذو
 || هيلع ة ثيدحلاو ةبآلا قالطاو ىناسال لحتمو حاكنلا عفت بول ناجوزلا ىبسول ةفينحوب لاقو

 عجابشابتك“ىرقوإباتكءالؤهم رحت كيلعةلا بتكىأ دك مردصم ( (مكيلعلاباتك )
 : أ[

  رمضأ | لعفلا ىلع مطع )سَ ]لح 9 لعفل ظفلر هللا بتكو يلع هللاضُنا ارفدذهىأ ع فرلاو

 تمرح ىلع افطعلوعءفلءانبلا ىلع مصاع نعصفحو قانكتلاوةرحار 3و هللا باتكس صن ىذلا

 2: تا اروك ذملا ىنعم ىفام ةنسلاب هنع صخو'ةروك ذملا نانٌعلا تامرحلا ىوسام )سَ اذءار وام)

 (نيخاسم ريغ نينصح ع<-!اومابا اوغتبتنا) اهتلاخواهتمعو ةأرملا نيب عجلاو عاضرلا تامرحرئاسك

 هحيضوتو ىسهن اليبس
 ءانثتسالا نمد_صقول هنا

 ال ةغلابمللاو ديك اتلا

 هللا ناىلاعت هلوق تساي

 6 لوعفم ىلاعت هلوق فالح م رحتلاديك اتتسانبال ةجرلاو نارفغلانال ايران

 ْ لعلب 0 ءانثتسالا نوكىلعراصتقالا سانملانا هنممهفيو ميرحتلا ىف ةغلابمرك ذام عيج نافةي آلاةشحاف ناكمنا

 ' هورقياضيأ هناف انهيهرزك ذملا ءاسنلا نم تانصٌلا ريغىأ (”فرحلا اذهريغو هلوق)انههفنصملا هرك ذىذلا لوالا 0

 دز رغلاىنع هاياوهلوق) كالذٍل هيل داصلارم نكي ى أرمسكلاب ”ىرقول ذأعا وزأ تاوذاهنوك لعيلرسكلا ةءارق مدع لعلوجت
 ' «لعصخو هلوق) برحلابْت ذ_خأ اهنا ىلع لادانحامر اهتكن أ ناف ةيبسملا ال ياحتاذوهلوقب قدز رفلا دارأ ىأ 7

 ' اهنوكو ةروك_ذملا ناسعلا تام رااح ةمركاض ؛ امافركا ذامتاهريغو عاضرلا تامرحكالذ ءار واع جرخ 1ىأ (ةنمسلاب

 مراح نم فان ةنالث ىلع ةلمتش هدم ةعاضرلا نم َْ تاو او ىلاءتهلوق ىلا مسياهمأ ميلعتهرح ىلاعته لو نارابتعاباينامث

 6-0 ؟ءلنيف هضعبالا رك ذيالعاضرلا ب سحام ناكناو عاضرلاو بسنلا,لوصالا بدنلاع ورفو عاضرلاوأ تسلا بي لوحالا

 : ءاسنلا نم تانصحل او ىلاعت هلوق ىلا <تاسن تاهمأو ىلاهتهلوقب رك ذام ىه ةيقابلا ةسجلاو فاندأ



 بسال ف نالا تأت حالا نوكي ناب بسال ار ابثغاب لجرلا نبا تخأ ةم رس ناك ذاىأ(لابذلا نم امهئمرس نافهلوق ل رهاصلاب
 هيلع سقو هائيباكبسنلاب بسال ٌةرهاصملا بيسي هيلعّلجرلا نبات ةمرح ىأة مرا نوكنت بسنلافلل-جرلل انبانبالا اذكو
 ىنعملا ذا نهم متلخ دىناللا ىلاعت هلوقع ومتاهناص م«ىتالاابدارملا (لا ظفال ةديقمهلوق) لج .رلاتخ أ مأ ىهو ىرتألا ةر وصلا ٠

 مداسن نم نوكيىتح كلذككر وح ىف نا انكي اقلعتم كتاسن نم نوكينإب ملا تاسن نروح ىف نكيى اللا مبتاب ردا

 تاهمأو ىنعلانوكيىتح(إلا اهقيلعتز وجالوهلوق) نيبيساك اديقمسيلوهذاكروتىف هوقال حلا اديقمنهملخدىفاللا
 اذاالا مهللا هلوق) نيمالوخدم ءاسنلا نون ا ةمرحلا طرشرلب اهقلطم ماركت سبل ءاسنلا تاهمأ ن وكشف نه« ما د اللا مئاسن :

 مروجح ىفىاللا 0 روىر و2 ىف ىتاللا ءاسفلابةلصتملا متئاسن تاهمأ ىنعملا نوكسيفلاصتالل نم لعج نم ىأ (لاصأ الل اهتلعج

 ىأ نهنالفلوالا اما نوم ةلصتمم اًضيأ 64 بئايرلاو ءاسناب ةلصتم ءاسنلا تاهمأناف نبع ماخدىف اللا ءاسنلاب ةاصتملا 8

 ءاسلسالاو نينا انرلا )ف ىلا ع0 ا اا
 تاهمأو) بسنلانود ةرهاصلاب بسنلا نم امهتمرحناف حيحص) سيل لصالا اذه نمعاضرلا |

 مثسفلا تامر الوأرك ذ (نوم ماخد اللا متاسن نه مروج ف قاللا مبا رو مك_كاسن 1

 ةحلصملل ضراع نهي ركن اف ةرهاصملا تامرحمث بسلا ةمحاك ةجلا طنال ةعاضرلا تامرح ]

 مالا بلاغففهدلو بريإكدب ربهنال هب ىمسرنلان م ةأرملا داو بيب رلاو ةببج رعج بئابرلاوجاوزلا |
 اهطةفصاهتاصب ىتاللا وكلاب ربق لعتم تاس نموامساراصدهنال ءاتلاهقملامناولوعفم ىنعميليعف ||"

 بإب رلااهتةلعاذا نم نالاضيأ تاهمالاباهقياعتزوجبالو مظنلل ةيضق عاجالاب لا و ظفللةديقم |[

 ةدحاولا ةملكلاو كئاناانايب نوك,ناب جول كاذز<متاهمالإب اهتقلعاذاوةيئادتباتناك ||
 هلوقك لاصتالال اهتلع> اذا مهللا ءايدالاروهج-دذع ناينعم دا |||

 لوصول ناك واق ةراجلا نم م 0 3 را ا

 زوكالو هلوق نمءانثتسا

 نال اضي أ تاهمالاباهقيلعت

 لماعن اذ نافات#امهلماع

 فاما اما لوالا ءاسنلا
 ماللا ةفاضالا ىن-عموأ

 فالتخا ىلع ةردقلملا

 قاثلا ءاسنلا لماعو ءارآلا

 5 | ءاسنلل هةفص املا 2 35 -_ 0 : ,

 ناك 2 ف 1 امون قرف سول عهنلا ىلص لوسرلا نكسا نم تاللصتم نيمتاش و ءاسنلات اهم نأ ىنعم ىلع 3

 ك1 كل عدة داو هلك 5

 هللحالو اهتباح و زخينا سأبال هنااهب لخ دين أل بق اهقلطوةأ سما جوزتل جرف لاقف |!
 ميرحتلا هييقته:ءىلاعتهللا ىضر ىلع نعىورهناري_غءاماعلاةماعبهذهيلاواهمأ جوزتينا |[

 ىهلوقةدئافو فاة#امهاماعزال نبءاسنالةفه ىناثلالوصوملانوك.نأز والو امهومف 1

 10 هلا لاول اعفد |١ وأ <كتاطتحا ف نهو نيناهمإ مناخ داذابئاب رلانا ىنععملاو اهليمكتو ةاعلاةب وقت روج ||

 افصو ىناللا نوكينا | هيلاوةمرملا دييقت المهارجم اهورحتنابءاقحأ تراصو مدالوأن يب و اهني هيشا|ىوةتهددصب |[
 مأ ؟حن وكيف نييئاسنلل || باب رلاو تاهمالاو اطرشولءج هنأه-نع ىلاعتهنلا ىذر ىلع نع ىوردقو ءاماعلا روهجسهذ ||

 ناىف اهيذب كح ةجوزلا ||| رثو و عاجلا نع ةبانكىهو رتسلا نوعم مناد ىأ ني مت دهلوقو ةديعبلاو ةبب رقلانالوانتي ا

 لوخدلاب طورسشمامهب رت || هوحند ةحوكدملاسمل ةفينح ىفأ د_:ءو ني كلموأ ةههشب ءطولاك ادزب سيلام ةرهاصملا ةموسف 1

 ةلعلا ةيوقت هلوق) لئالحو) نيالا ةفدر تاج عرج (مكيلع حانجالف نيم مئاخد اونوكت/ناف) لوتس
 رع اهلك زارتحا (مبالصأ نمنيذلا) ج وزلا عما طولحو اهلل ةلرلح ةجوزلا يمس مهناج وز (مكتئانبأ ا
 ذآ اسكتو ةم روم تامر ىلع افطع مفرلا عضومىف (نيدتخالا نيب اوعمجناو) داولاءانبأ نعال نيذبنملا نع ا

 ني-اماعلالوم عم قالا

 اذهرك ذامتاو نيفلت#<

 لجرلادلو و ةلوخدملاتذب ىهىتلا هتمدب ر نمالكنافةلوخ دملاةجوزلا دلواهن :وكب قةحتتةهماشما ل صافداولاب اهتهماشم ةبدد رلاةم هريس

 0 ا ةلعلا سفن م و ل لجرلاةلوخدمدلوهنا هيلعقد_تياهمأ نم ٠

 هرابتءاذا ديقلاموهفم رابتعا مدعىلا ةراشا اه-هيمالك قنام قدا اذههفنصملارظن نارهاظلاو 3 ر>تلا ل يلعتلا مرو#

 رابتعا مزايالف هيف نحن امفاك ىرتأ ةدئافرب_تعا اذا اماو هئافتناد_:ءمكلا ءافتناراغ ىرتأ ةدئافا نكيرلاذا نوكي امنا ٠

 ريغ سناقسيةبنانكم ١ حااونوك, مناف رك ذب مولىنعي (سايقتا اعفدراعشاد_هبعرصتهلوق) لوصالاف ررقاك موهفللا '
 ةدساوب نوكيا مالا ةياغمهبالصأ نمانبأمهاف(دلولاءانبا نعال وق) ةجو زلا تنباهنوكع ماجياهب لوخسملا ىلع نيماهماب وخلا



 - كنف .او نبنل ارافجرمأ ملة يلع مرق رق سو هيلعشا ل سدت مهنسبلا ىر را 1 ةمالعلا لاق (1لا ةدخ كا ومال هنافدل او

 سو هيلع ىلص هناىوروةيلهاد| ىف ه دبة سماح اكن ىلعادحأ ًارقااملاقول ن0 زوجي ردتلا ىلعمهفرمص ن وكمل

 مالا نم ةمالصخرامهلوق)هلامذخأي وهلةةيلهسأ 133 سما سرع ل-+ريىئا ةدربابأ ثعب
 ٍإ دارزن الد ىروب اسدنلاةمالعلالاق (

 ص وصلا اذه (ليبسدل اوق) ابا ذكناكهنا ىلع اوقفتا نيماسملارثك أناالاتانبلاوتاهمالا حاكن ل<لاق مهمعزب سوخما ىنب
 < تاءاتمتسالا ن نوهنمدصقبام مظعم لوقت نأكل (نونمدصقيامم ا زييغلاب نيملاهيف رقما مهبلاريمضلا ءاسأ لعافو مذاب

 دارملالب لوةينأ ١ 0 ظن 0 0 1 ا لا

 ١ /ناامافانههحاكنلارب كة: بح اضي ا عاتمتسالاهت ديافوهنمأ نضرغلا نال جبلة لا ىناثلا ناك او

 3 . (تايفابلا اذكو هلوق) سل علا كود فقالا عوز الب ءطولا ةموحدقعلا 5 ه مرجح ند هرهظو دقعلاوأ ءطولا ىتعمب ردقملا نوكي

 " طقف بالانم باللاتختناكنمىأبال ةمعلاو نب وبال باللاتخأت ناكنمىأ نبوبال ةمعلا ىأث الثلاتاهملا نم تامعلا ىأ
 5 - م2 ىندي(جلا بسنلا سايق ىلعاهمأو هلوق ) تالاخا هيلع سقو مألا نم (عا/5) بالل اخ أت ناكنمىأ ماللةمعلاو

٠ 

 0 1 رابتعإب ب سنذلا كح ةعاضرلا
 ِح ١ بئاتكسلا عارق نملوأف نهم * مهفويس ناريغ مف تبيعالو : 0 ةأرملا

 : ١ ةانثسإلا ٍليقو نهوحكسنتنأ 1 كم ات لسد فاما مسنأب الثالح اوحك:تالوىنعملاو اهتانبوعب خذرللامأ درا

تقمو ةشحاف ناكمنا) ررةمهناال هيلع ةدخاؤمالهباف فاسدقام نا هتالاخاهتاوخأو هتاوشا
 1: يي ,مالتلع .(ا

 7 ' ىمس كلذلو تاورملاىوذ دنعاتوقمم مالا نم ةمال هيف صخرام هللا دنع ةشحاذ ناكن هاك :ناىأ َ از 5 ةتيلع لكك

 1 ك1 و

 مكناهم ءأ ةدعتس) هلعش و هآرب نمل يبس (اليبسءاسو) ىقلاهيبأ !ةحوز نملجرلادلو ثيسنلا
 كيلا ذل ءاضرلا

 1 مي رحخ دارملا سميا (تخالا تانو خالا تانب و مك- مكتالاخو منامعو متاوخأو مكسات ءدو بسن ىذلا :اارامتغاإب

 || الا !كا د انما هذ 1 ءمةنآل ا 22 ١

 | نملك 00 الو نوت اوقع عمال نيحا عجن عر لب نيئاوذ لفطلادلاو ىانبللا هيلا
 نمتدلووأ اند نفعت مكناهمأو حاكنلا ف هدعلامو هلمقام نالوةثثيملا مسيلع ت تمرح هلوق ا هتداوئذلا

 تاوخالا متاوخأو تافسناو اهدلو نمت دلووأ اهتدلو نملواننت منانب وتلعناو كدلو ا 11
 5 5 هدعفيرد
 الكا ةلالخاو كدلوارك ذدلو نماهدلو ّى 1 ةمعلاوتايقايلا كلذ.كو ةثالثلا هجوالا نم ٍِح 1 37 دلاولا ع

 1 | ىدعبلاو ىب رقلالوانتت تخالاتانو خالاتانب و اديعب | اد ١ رقكتدلَو ىقأدلو نماهدلو عيضر 4 دق ُك 3

 عييضرلا تاوخا هيا و

 2 ١ ىمس ىب> 1 ةعاضرلا هللا لزن (ةعاضرلا نم متاوخأو مةعضرأ اللا متاهمأ 2 ٌةمهلاعع را

 : 5 7 نبالاهيلعرد ىذلال فلا ادلاووةعذراارابتعاب بسلا سايق ىلعاه ص ًاوامخأ ةعضرملاوامأةعضر ا 0 _َ 5

 ]| نمسح أو لجرلاد 0 هكا 36 0 د مسا د رابعا لقبلوْا لفل 3 1 ا ا | 3 ا بس 2 م 5 0 انا سو للا 1 سا احر اح مرح اللا ودالطلا جرو ا

 0 لا ا نيل ناكم 0 رع كل كلعاهأطب 1

 7 ئطوو اذكو تاهحأ اهنوكلال هبنأ تاوطوماه الل فطلا لعاهتم لكت موحو 20/لحراازاص ةعطر الفط اهنملك تل ش

 1 هنازلا ةعضرملا رابتعاب هلوق نم نم مهفنب د طاوال 1 تعض! ع تالوو تلقت اسال

 . هلوق) هنو>ا ىلع ةعضرلاالو نجالا هنحاسلع يمر تاجا مر الف م ضرلا ل فطلار ابتعابسنلا كح ةعاضرلا ّ سل

 . ا | اجا الب هنم تدلوورخآ احوز 31 أرملا هذهتجوزتم ة ةأ سمعا ٠ نه نباىل-جرل نوكنا هنر وصف لوالا اما (خلاء ءانكتسإو

 8 لجرلا كالذ ىلعىأهيلعةمر ريغ لجرال ىعا اضرلا نبال تنس ن عم مرحجتف لوالا جوا ةبدي رلوالاجوزلا نااتخأ ىه ىلات ذيلا

 8 د ساعتدا هن ر وصق عاضرلا نه لجرلا تخ أ مأىهو ىناثلا اماوب فالالهتجو زتنباهنوكسا ىأةرهاصإل ىلو الا ةمرخا نكل

 : مرح ورك ذلا كاذ ىلع عاضرلان رك ذلا تخأمأ م َى 11 ىثنالا ت كالتما ًامرحالفامط ةدلاو اوس آر 6 كلتنوكنتو ىتاوارك ذ

 0 ةجو لاه ذه ناف تنب اهنم لصحو ىرنسأ ميكس نم نبا اهنم هللد>و ةارصاىل-جر حكناذا هناف عاضرلا ريغ كل مأ

 ' دارااودوييبأ ةجو زاهنوكب بس لب تسنلا ببس تسب ةمرخلا هذهنأ-!هيلدتءرحو روك 1ل|نباوهيذلا لجرلا ت خأمأ



 ثاهراكث ناك اذا صون عنا ناهانعموئاهوركمو كل ذأ ثاهراكن هو ثي زاوملازواجت# ثرالا ليبس ىلع نهوذخأت نأ ١
 ريتعيالبااغلا ج رم جرشامو ةهاركلا بااغلانا باوجلاو كاذكس ياو كلذ كنكيرلاذا عنمال هنا هنم موهفملا وتاهركموأ .

 01/5١ هرعةرابع ثرالان ار هاظلا )ا تاهراك نهوجوزتف هلوق ( هموهفم 3

 ءاتىلوالالادلا ] ٠
 ذخ ًاوهريغ اهجوزءاشناولوالا اهقادصياهجوزتءاشنامث اهم قحأ نأ لاقو هنأ سما ىلعدي ون ىتاأ

 نهوذخأ:نأ5- !كحالليقو كلذ نع اوهنفاهجوز نمت ثروامع ىدتفتااهلضء ءاش ناواهقادص

 . مهاباهرك ف اسكلاو ة ةزج ًارقوهياعتاهركموأ كلذل تاهراك ن هوجو زتتف ثرالال يبس ىلع

 55 اوبهذتل نهولضءتالو) هيلعهركب ام حتفلاب و ةقشملا مضلاب ل يقوناتغلامهو هعضاوم ىف

 لضعلا لصأو جي وزتلا نم نهوعنمئالو ىأىئنلاديك أتلالو 0 نأىلعفطع (نهومتيت ام
 ريغنم ءاسنلان وسحب اوناك جاوزالا 5 باطلا ل يقو اهضِدي ةجاجدلا تاضعلاقي قيدذتلا

 جاوزالا بطاخمت اهرك هلوقب مالكلا مليقو نهروهع نعاتُح وأ نهنم ا ةيغروةجاح

 ءانثتسالاو ففعتلامدعو ةرشعلاءوسوزوشنلاك (ةنيبمةشحافب نينأين أالا) لضعلا نع مهاهنو

 الووأ ةشحافب نيتآينأ تقوالا ءادتفالل نهواضعتالو هريدقتهل لوعفملاوأ فرظلا ماعمعأ نم

 حتفب قالطااو بازحالا فو انهةني.هركب و بأو ربثكنءا أر قوةثحاغب نيتي نأ الا ةإعل نهواضعت

 لوقلا ىف لاججالاو لعفلا ففاصنالاب (فورعملاب نهورمثاعو) نويفاهرسكب نوقابلاو ءايلا
 ةهاركل نهوقرافتالفىأ (اريثك اريخ هيؤةللا لعج وأيشاوهركن ن أى سعف نهومتهركناف)

 وهامىلا ٌمرظن نكيلو هفالح وهامس<دقواريخ رثك أوانيد اص وهام هركتدقاهئاف سفنلا
 او ربصاف نهومتهركناف ىنءملاو هماقم ميقاف ءازجلاةل ع لصالا ىف ىىسعو ريدا ىل ىفدأو نب دلل حاصأ
 ةأىماق يلطت (ج وز ناكمج وزلادبتسامتدرأن ا د مر .وهوأيشاوهركن "نأ ىسعف نوياع

 سنخلا ج وزلاب دا رأءنالديمضلا عج تاجوزلا ىدج | ىأ (نمادنعا#م 3 و( ىرخأ جوزو

 (انيبمامتاو اناتهم هنوذخأتأ) راطنقلا نع م اددخ الوز لا (اراطنق)

 تدعق كلوق ىفاك ةلءلا ىلع بصناالمتح وني و نيتهاب هنو ذخأنأ ىئأأ خيب وثو راكذا ماهفتسا

 ةأيمادارأ اذا مهنم ل جرلا ناكل يقمن "املا مهفارتقاو مه-اتهب ب بسب فخ الا ن الان بج بر حلا نع

 ةديدجلاج وزتىلا هفرصيلاهاطعأا مب هنمءادتفالاىلا اهمدلب ىتح ةشحافب هتحتىتاا تهم ةديدج
 كلذلو لطايلالعفلا ف لمعتسيدقو هيلع بوذكملاتهببىذلا بذكلا ناتوملاو كالذ نءاوهنف |

 هنالاخلاو رهملادادرتسال راكنا .(ضعب ىلا مكضءب ىذفأ دقو هنوذخأ:فيكو مظاابانههرسف أ
 قحوهو اقيثوادهع (اظيلغاقاثيم مم ندخأو) رهملار رقتواهنل خدوةسمالملاباهبلا لصو |

 ناش امو ناسحإ ع رسستوأ ف ورعع كاسمافهلوقب نون ىف مهيلعمما قئوأاموأةجزامملاوةيحصلا |! '

 هللاةملك, نهجورف متالحتساو هتلاةنامإب ندوم ذخأهلوقب مل_سوهياعىلاعتهللاىلص ىنتلاهيلا

 هب د , رآهنال نمنودامرك ذاماوىؤأبآ ا 0 ىتلااود- كنت :الو (م ذاب |سكس :اماودمكت كالو

 نيهجولا ىلع حمكنامنايب (عاسفلا نم) ردصملا نم لوعفملا ةدارا ىلع ةب ردصمامليقو ةفصلا

 حكنام حاكنب باقعلا نوةحتستو لبق هنأكو ىبهنالمزاللا ىنءملا نمءانثتسا(فاسدقامالا) |
 هلوقكم يمعتلاو مي رحت ىفةغلابلل ظفنلا نمو فاس دقامالاكقابآ ||

 ليحت مامف ةيحوك-ملاترصحاذاهنال ةغلاملاداف ًامناو] الولف نبسهلوق

 ةيصعهلوتاماذا لجرلا ناك (اهركءاسنلا اوئرت نأكل لحالاونمآ نذلااهمأب
 ا رول ل

 : ج وزئالاديف 1

 الو ىلاعتهلوقإل ثردال

 ناف (لا نهولضعت
 هلاقامسانوالاذه لق

 [يلعتع ةيصغلا نا نم
 نم تن ا مك

 اهان ا امثراولانألاهجوز

 دازلا.ن روكدانلق اي

 0 نهومشت 05 د_ةيح

 هلوق) مكسنج نم نحاتأ
 ديفي (|باطخلا ليقو

 ىنبممدقت ىذلاريسغتلا نا
 وئرتفباطخلا نا لع

  هلوقو جاوزالاريغلاواضعتو
 مالكا مت ليقو كلذدعب
 ىناطخلاناديفب ا

 اواضعتالفو ةبصعلل اوثرت

 ديرأهالهلوق) جاوزالل
 هئمدارملاى (اةفصلا هب

 ليقوةجؤزااوأةحوكسنملا

 'ةدارا ىلع ةيردبصم

 حكنام نوكيف لوعفملا

 هلوق) ةحوك دنا ضعب
 فاشكلا ذك( لا ةغاابلل

 امتلم> كنا هحيضوتو

 نكماملةلماش كاب ١ سك

 لعجامكنكمالامواهحاك-ذ
 ققحلا بيعللالماش بيعلا

 هيف ل دب ىتح ضورفملاو
 00 ءاحشاا

 هاسفلا نمو, اح - اماوحكتننالو ه4 رحت'الصأ أ ناعمروك دما هلا نم نهادحاذشنالا ثبحب

 لاججالا م فاشكلا بحاصو فذصملامالكىفام تاريطانلل تمحو مومسلاغيسنماعتتأل 3



 1 ا 5 يللا ديدهلا خيب وتلا حاحصلاف لاق (دلجلاو رييعتلاب لسبقو عسب رقتلاو خيب وتلإ هون

 فاشكلابحاصلاق (+لا اوعاطقافهلوق) دلجلاو ربيعتلابليقو موللاو رييعتلاودبدهتلاب ىنعملا لصاح نوكسيف موللاو ربيعتلا

 .نافةمدللا اوخيب وتلااوعطقاو امهنءاوط رءافاحلد ًاوابات نافاهديحّةساامامطاولوقو امه :ومذوامهوح وفامشوذ " افىلاعتهلوق ىندعم

 ' امم 1و امهمذءاذي الاب دارب ءاهتاوس ىلعنإ رئاعلادوهكللاباطخ نوكحي.,نألمتح و ةبوق_لاو مذلا قاقحت سا مدغ ةب وتلا

 0 | لتسلا الك فامرهظاذه عود مالك وسهتنا امطاوضرعتتالواههتعاوضرعاف مامالا ىلإ عفرلا لبقابان ناف مامالا ىلإ عفرلاب امهدب دهتو

 سانمرتسلاب امهتعاوضرعاف هلوقو فاشكلا بحاصالوأ هرمسفال بسانمءاذبالا امهنءاوعطقافهلوقنامماهبالاولاسجالا نم
 0 كابس نكلرتسلل ىنعمالدلا دعب هنال رتسلابءاذيالا عطقريسفتبسانيالدلإاو رييعتلاب ءاذبالاريسفت نامت ايناثرسسفامل
 ثينأتلا ةغيص دارب ةني رقبف لوالاامأ (تاقاحسسلا ىفهلوق ) لمأؤرتسلابهعطةرييغت 66 بسسان داما الدي دهتلاب ءاذب الار سسفاسلا

 ةغيصةشب رةيف ىفاثلاامأو

 , وتحملاك هل اوق) لك كلا

 وهرب ليقناف (ةناىلع '

 اتا ممم

 0 9 تيار نرخ داسلا نوكأ او فلالادم نيكو نونلادب دشتب ناذالاو نك

 . امهنع اوعطقاف (امهنعاوضرعاف جلا او اياناف) دلحلاو رييعتلاب ليقو عب رقتلاو 0 وتلا

 : ' ضارعالاب مالا لع (اميحراباون ناك هللانا) نشلاو ضا.غالاامهنعاو وذطرعاوأ ءاذبالا
 01 سحلاع ىذالا زل اةب وقع ناكو الو زن ىوالا ىلع ةقباس ةبآلا هذه لبق ةمذملا كرتو. |[ دعو وصنع لل وح ١00 ذاد 226 هلع ماو
 0 ىأ (هللاىلعةبوتلا امنا ةانزلا ىف ىنازلاو ةينازلاو نيطاوالا ىف هذهو تاقاح.سا! ف ىلو الا لمقو 00 3 5 دارملااذلق هدعو فاح عنتع
 ا 1 نوامعي نيذلل) هتب ول لقاذا هيلعب ان نم هدعو ىضتقعهللا ىلع موتحلاك ةب وتلا لويقنا كانك سات كال 5 1 0 : 04 1 0 م 0 2. 0 5 5 ئ 0 فعا برج مود 076

00 000 00 5 26 1 3 3 5 

 00 اد نلت كلو لئاجو هفس تالا باكرا نآف اهنسام نيضبلتم (ةلايج وسلا هلوق) هبهيبشوه لب
 . . هلوفل ولا روضح لبق ىأ بير قنامز نم (بيرقنمنوبوة.م) هتلاهج نععزني ىتح ىتح لهاج فا 0 0

 :  هامسو رغرغب لا مهدبع ةب وتل بقي هانا مالسلاو ةالصا|هيلعهلوةوتوملامهدحأرم هحاذا ىتح ىلاعن 3 1

 : 1 ةءمو كلذ
 عبطيف هبح مهم ولاقى برش ن أل بقوأ ليلقايندلا عاتملق ىلااعتهلوقا سير ةةاملادمان الاسر 5 0 0 لعفلا

 / 1 هنو ن ه«.صعم

 2 || وهىذلابيرقلا نامزلا نم ءزج ىأىف نوب وتىأضيعبتلا نمو عوجرلا لع رذ عتيفاهباع نو 2 1 هصختال

 ١ هن دعو اعءافولاب دعو (مويلعهللابوتي كئلواف) ءوسلا نب زيوت وملا ناطلس مهب لن: نأ لبقام ه 0 : ذفلا

 1 دع وتلا مهصالخإ معي وهف سر ةاوعف وتلااما هل ك0 ل لبكتحلاادهتحتلخاد 0 ل ملل را ا لإ وفلل يضع لل

 0 ا اذسلا نوامعي نذل ةيوتلاث سلو تناثلا بقاعيال مكاو دو ةيصعمهنوك | عبو 5

 أ (يرادتالا بصق دلو ندم تام ناد وراك لاوةقسفلا نم توملا

 | مولا نوام_هينيذلابدار 0 ليقوءاوسءالؤه ةبونمد_ءرءالؤهةن ويولاقهناكو ةلاخلا كلت ىف

 | نينلبومطامعاءوسو 0 مك فعا اًضتل نوقفانملا تائيسلا ن وامعي نءذلاب و ني_:مؤللاةاصع

 | تادعلانانابب مه و ' لوبق م دعادرك 1 (اهلاباذع مط اندتعأ كئاوأ) رافكدا| نوتوع

 تادباف انددعأأ ول صأ قو ةدعلاوهوداتعلا ن م ةئيهلاداتعالاو ءاش ىتم ممهاذعدز كيال مطهدعأ

 نال ةبوتلاىلاجاتحال

 ه.ءوفعم لهاا لعف

 نال جاتحالدق انلقامناو

 نعاؤيدقرك ذاع لال
 سمالا قيقحت ىفهريصقتب

 رسف نم كاد ى ىوسهلوق)

 0 لادلا روظإ اليو الصأاوت وتيم نيذلا» هرافكمهو نوتو.مع نيذا؛الوهلوقنا ىلعل دب مالكل ا اذه (حاةبوتلا

 : ' اوب وتيلد رفكتلا ىلءاونام نار افك ةب وتلا تسدلو ىنعملا نوكين أ مهوب تائيسلا نولمعي نبذل ىلع فاطعولذا«ياعفوطعملا

 نوامعي نذلإ ةنوتلاتسياو ةنآلا ىن لات نكيونار ةغلاوهواهياع ب شيامةب وتلا ن مدار نآالا هيفةدب ءافال مالك | نهوالصأ

 دول اروضح لاح ىف مهن ون نوك:نإب راف كمهونونوع نيذلاالو نآلا تبتىنالاق توملام هدح ار ضحا ذا ىت ٍ- ةقسفلا نمتائيسلا

 ان ًاتناةغل !ابملابدارملا (اهبدادتعالام دعقةغلا .كهلوق) امطا ديقإاتوملام دق اذار ره روك كلا لا

 . ىل هنهلوق نم لصاح لوبقلا مدع لصأ نأل لوبقةلاو دع دكت ةيناما|ةقرفلاةب ونام و لوالا ةقرفلاهب وبةب وسن نا قحالو

  ماللإب عيا ىهىنلا تائيسا او نينمؤملا ىلادرفموهىذلا ءوسلا بسن ىنعي (1نبذلب وهلوق) قاع 5 ةءسلا نوامعي نيذللةء وجان تشلو

 3 كا كسلا بحاص اقام ىلع ىنعملا (ليقوهلوف) ةئيس لك اولعاف مهعاكين ه-ةريثك ةئيسلام طاعؤأ ناباراعشا نيقفادملا ىلا
 2 كشك

0 



 اك مالا دلو نممعأ انههدارملا ناكول ذاثلثلا لف ءاك ريش مهف كلذ نم رثك ؟اوناك ناف ىلاعن هلوقل مالادلو ”انيهخالاو 0 3

 مالاببسب تيلاىلاةبسنلاىأ (حلاءالدالانال هلوق) ةروسلارننآىف روك ذملا <حللاضقانم ثاثلا ىف ءاكرش : مهابككلا قالطا
 الإ ى ل الاض>ناكامل مهعءالدأ/ نا ر هاظلاو 1

 روك ذلا ع نكل ةبون الاضحعناكن او ءالدالا لوقت نأ كلو روك ذلاكثادالا ٠
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 ادرس يسر ل
 ىوس (ثاثلا ىف ءاكرشمهف كلذ نم رثك أ اوناكنافسدسلا امهنمدحا ولكداف) اهدالؤال

 0 ا هنأ ةبآلا موهفمو ةثووالاضحمع ءالدالا نال ةمسقا!ىفىثنالاو رك ذلا نيب

 ريغنبدوأ اهم ىصونب ةيصودعب نم عابجالاب هيف صذ: نءالا تب وتنبلا عمنوتريالاك ةدملاو

 ندب رارقالاو ةب رقلا نود ةيصولاب5 راض ادصقوأ ثاثلا ىلعةداب زلاهتثر واراضم ربغىأ ) راضم

 ءانبلا بع ىىددوب هلوقب هيلعلولدملاو ةءارقلا هذهىف روك ذملا ىدوب لعاف نم لاحوهو همزاب.ال

 دك وهم ردصم (هللاز 75 ةيصو) مهاعن عشايع نباو صاعنباو ريثكن ا ةءارقىف لوعقفملل

 ةيصو راضيالىأ ةفاضالابةيصو راذم ريغ ىئرُق هباءدويد هب لوعفملا ىلءراضم ربغب بوضنموأ

 بذاكلا رارقالاو ةيصولا ف فارم 0 دالوالاب همم ةلصو وأ ةدايزلاب ٍهنودافثاثلاوهو هللا نم

 ىتاا ماكحالا ىلا ةراشا (كلن) “ هتبوقعب لجاتإل (ميل-) هريغو راذملاب م هللاو)

 ةدودهملا دود + اكىهىهنلا هعئارش (هللا دودح) ثد راوملاو اباصولاو ىئاتملا سعأ ن تمدق

 اهبف نيدلاخراهنالا اهتحن نم ئرجت تانج هلخ دب هلوسر و هللا عطب ن نمو) اهتز واجم ز وجال ىنلا

 باذ_ءهلوامؤادلاخاران هلخ دب هدودح دعت و هلوسرو هللاص عي نمو ميظءلازوفلا كلذو

 نونلاب هإ_ دن صاع ناو عفانأر قو ىنعملاو ظفلل نبدلاخ عمجو هاذ دب ىف ريمضلاديحوت (نيهم

 امسيلو ادلاخ كلذكو ادغهب ادئاصرقص هعم ل-جربتررم كاوقك ةردقم لاح نيدلاخو
 نينأي ىاللاو) لامه نم ري_غىلع اي رجامهال ريمضلا زاربابجول الاو ارانو تانج نيتفسص

 اهاعفاذا اهقهر و اهي شغو اهءاجو ةشحافلا ىتأ لاقي اهئلعفيىأ (مكئاسن نم ةشحافلا |

 نمي اوبلطاف (مكنم ةعب رأ نوبلع اودهشتساف) اهتعانشو اهحبق ةدايزل ىفزلا ةشحافلاو ||"
 نهوسحاف 6 وبلا ىف نهوكسمافا ودهشناف) نوملعدهشن نينمؤملالاحر نم ةعب درأ نهفذق

 نهافوتي وأ توملا نهحاو رآفوتسي (توملان هافوتإ ىتح) نولعانحساهوامجاوتويبلاىف |||

 هب دارملان وكن ألمت ودحلا,خسنف مالسالا لئاوأ ىف نهب وقع كلذ ناك ليق توملا ةكئالم |

 لاجرالضرعتلاو جو رملابب ب ىرجام نوياعىرج اليكن دا نأ دعب نهك اسماب ةيصوتلا | 1

 صاخنا دحلا نييعتك (اليبس نط هللا لمع ءأ) ىنازلاو ةينازلا ىلاعتهلوقب ءانغتسا دحلا رك فيواو |[

 ةيفخاومفةمكحلانابلوقلاودستلا ىلاءابصنالا هذه نييعتلاج

 منا يرسل 00

 ماى

 نأك والاد ةطساواو ا نمنوأ ا ماوثري نر هاظلاف مالابت يملا ىلا نيبةنم مالادالوأ تناك املاضيأوُثانالاو

 نبا ًارقو ىنازلاو ةينازلا ىنعإ (مشماهابتأب ناذللاذو حافسلا نع ىنغملاحاكتلاوأ سنحلا نع ا

 ةصح 0 00

 3 0 اوفا )ىأ ةلالك

 جرت أى أ هنع صفنادلاو

 ناكاذا ىهو ةروصلاهذه

 نممالا عمتخالا اوأخالا

 دصقوأ هلوق )ةيآلا موهفم كح
 دصقي نابىأ(ا ةراذملا

 ثاثلإاب تناكناو ةيصولإب
 نودةئرولاةراضمهنوداموأ

 نمبرقتلاىأ ةبرقلا

 ىصوب ناك اذاىأ (لا
 ريغ ناكل عافلل ءانبلا ىلع

 ىلعأى :رقنا اوهبف رقما

 لوعفملل ىلا ىصوب نم
 ةيسصو راضيالىأ هلوق)

 رى خلابدارملا (1 هللا نم

 دقو اهلا هللا ةيصوشن

 نيئيشب ىلاعت هللا ىصو
 ىلع ةدابزلا مدعاصه دحأ

 ناثلاو ةيصولاف ثلثا
 دالوالابررضل ادصق مدع

 00 اههدحأىف ل 3

 فص لعجواَف وسرد عزم رانا دس تاجات ةقيقحلاو ننساك أ(ارجلاوآ يس

 هلوق) كاش انه نوتازرأ ات سخن تل كرا تماما اكله ردقم ني شرابتعإا لا و انعم ل و :.

 ىفاثلا ريسفتتلا ىلارظان ىناثلاهجولاولوالاريسفتتلا ىلا ر ظانلوالا هجولا (ادملا نييعتكإ 1



 1 أ ىأ (عيمج اهلابودشم هوق) ندلا ف الغش رولا ىلالصوضوع رغ نماهذخأ نا (ةئ رولا ىلعةؤاش هل اوذؤ

 هتيصوالا نيتليل تدب ئشد دنع اسم قحام مد هللا لسا هلوقل ةيصولا ىلا وعدي

 وق) مكنرب ن؛ ىلع فطع لا هللا هلوق) ردانوهلب نيدلاىلا ةبسنلا,ةريثك اهنأل ةيصولامدقتل 46 دارهجو

 ' هب وصعلابةكرتلا لك ثرءام مالك اذ ةقتعملاو قتدملا اذكو ثاربملا ف نووتسي اناءاو اروك ذمألادالوأ اف (1-اهنمىنثنسيالو

 0007 0 اذا 1 2 رلااطادلو جوزلا 0 ةلعاو دو لك ناك“ اذاىأ ( (اوىوتسيو هلوق)

 عب رلاع ومجم ا اعب رأوأ انالث تناك

 دب زلاالدرجلا نم ثروب
 ةبارقاهمدارملاوهلوق) هيف
 لارا يحن كسلا
 الوعفم ناكاذاىأ (دلولاو

 ةبارقلا ىبعع ناكل

 تاك اذاامأ ةروك دما

 ىنعع نوكنالاحوأ اربخ

 نوكدالىذلا بيردقلا

 ةلالكنوكيفاداوالوادلاو

 روك ذملابي رقلا ىنعمىنلا

 نمثي رونوهلوق) تيملا
 بابن منوكيىأ ( ثروأ
 ىنعملا نوكيف لاعفالا

 ثاربملا كرتوهريغثروب
 هنأوهو لاك شاانههو هل

 ثراولال جرلا ناك اذا

 الو دلوب سدل ةلالكلاو
 ىلا ع جريل ررمضفدلاو

 فنصملاهلاقام لعل -جرلا

 نوكيففا كلاب حاصو

 سيل ثراولا ناكن او ىنعملا
 تخأوأخاهلودلاوالودلوب

 امهم لكلف مآلا نم
 حل أوحد مرق ا

 ,ٍ سيل خ الا اذهناك نا ومالا نمخ امألا|ذط ن راك اذا بألا نم تيملا

 2 ” تانكلابحاسو فصا|هلاقام فالخ هنا عماذهف تيملاىلا اعجارهل ريمض ناك ناو جالاادم رع عادم مدي الق تيمالاخأ

 فا ” ل نملّوالا ىنعملا (ةثالثلا ىناعملا لمت<ةلالكو هلوق) تيماود لجرلان وكن أ ىلع راصتقالا يلوالا ةا+لاب وهيفام ىنال

 ع | فل / نم ىنع؟ نوكينأوهولؤالا ىلعو ادلوالوادلاو نوكسال نمثااثلا دلولاو دل اولا ةهج نم تسلةبارقىناثلا ادلوالوادلاو

 الو اهتايعاوأ اهتل الكن مق ةقاغلا م>رأال تفاح ىأ (خاتيل" 0 اذا الاحو ألجرلا ربخ نوكمادلاوالو ادلو

 ١ هلا ىأ ادم قالت ىتح ق>ندمالو اهمدق ةقر نم

 1 . دارلانأ 0 نينا وادا ر رنا فر داك ”ىبةءارقهلوق يلع فوطعم (حاركذ هناو 0

 35 نا ةروسلارخ ؟ىنرك ذهنأومالان م تخأوأ خأ هلو كلام نيدعسو ىفأ ةءار ة هيلع لديو

 ْ نوكيامنا ندلافهلوق) هدنعةب

0 
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 | ىماع نباو ريثكنإا أرقو رود! لعن وك نا نيدلاو عيجلا اهبلابودنمةئرولا ىلعةقاش
 || نمنوماعتالىأ (اعفن -!برقأ مه أنو ردنال م زانبأو 0 ؤابآ ) داصلاستفب رك وبأو

 ا هلا ماصوأام مومفاورحتف مكلجاو مل جاع معو رفو كلو صأ نم محلئرب نك 3 مفنأ

 ع 00 اًذانيدلاو:لادحأ ناىور هناموحو ضعب ليضفت ىلا اودمعتالو هب

 "|| باوثلل مكضرعف مهنمىدوأ أنمأمهنم كين روم نمدأ هتعافشإ عفربف هيلا عفرب نالأس ةنها ىف

 | ةيصولاذ_يفنتوأ ةمسقلا مالدك وم ضارتعاوهف لامك اع :رفوؤ صون ل نموأ هتدصو ءاضماي

 ا يلع ضرغي وك يمأب ىنعم ا

 ! |( َك ارتام فصن كل او) ردقو ىضقامف (امكح) بترلاو حاصللب (املعناك هللانا)

 باص نم وأ اهنطب نم ثراودلو ىأ ( نكر تام ع درلا يلف دلو نط ناكنأف دلو نط نك إنا
 || اب نيصوب ةيصو دعب نم) ١ رفوف ا ارك ذلغستناو اهننب ىنوأ اهني

 ]| 00 رتاممنلا نيلف دلو كل ناكناف دلو كل نكران متكرئا عدلان ل
  لكسايقاذكهو بسنلا فاك ةأ أرإلامفعضجاو زلاق<لجرلل ضرف (نيدوأ اهبز وصوت ةيصو

 ىوتسنو ةقتعملاو قتعملاو مالادالو الا هتموت الو 0 و ة-هجلا ناكر تشا ةأرصاو لجر

 ١ نمهنمث روب ىأ (ثرو) تيلاىأ (لجرناكن اد" ”نْهلاو عبرلا ف نهنمددعلاوةد>اولا

 ١ || الواداو فلخ) نموهوهيفريمضلا نملاحةلالكوهربخ ثروب وأناكربخ (ةلالك ) لجرةفصث رو

 - ثروب وثراولا ل جرلا نوك,نازوج وداولاودلاولا ةهج مت سدا ةبار ةاهمدارم اوه لوعفموأ دلاو

 0 ”ىرقودلوالو دلاوب سبل نمةلالكق ثروأ نم
 0 لدالا ىف ىهوهب لوعفم ثااثلا ىلعو هللوعفم ىناثلا ىلع .و لاحو ار بخ لوالا ىلعو ةثالشلا ىناعملا

 د ادق الأ ىتحافح نمالو * ةلالكماط ىف رآالتيل اف ىشعالالاقلالكدلا ىنعي ردصم

 || ىنعبت .راولاوثر وما اهءفص د اهيل ةفاضالاب ةلاك اهنالةيضعبلاب تسل ةبارقل تريعت_ساف

 - لجرللو ىأ (هد) لحجر ىل_ءفطع (ةأرماوأ) ىتارق نم نالف كلوقك ةلالكىذ

 - مالانم ىأ (تخأ وأأ) «يفامهكراشت ىل_عفطعلا ةلالدل ةأرملا 75 نع همكح تكاو

 ولا ل ؟ومردصم (هللانم ةضيرف)

1 

3 

| 

 2 د 2 2103

 فل 3

 تل ص

 1 زاتخ الل

 8 ةيضعبلاةبارقىلا ةسفاابةغ عض ىأ (ةلك اهمال هلوق) رعد هيلعةللا ىل-ص ى



 ًايعم شل ملا ا” اذاىنعي (ةدح اوةدولوملاتنا/ناو هل 5 راثلاىف لاتدالاوه ذل قيال ناكل الو زل ثددغ 2

 داولا ىلإ عجار تناك ف ريمضلا نا لاقي. نأ ىلوألاو دالوألا ن م 7 3
 4 هلوق) ىماكربملارابنعإ هئبنأ انو م دالوأ نمضىف رك ذهنأل

 : ناثلث نيتنث الن وك,نأ بح يف نيبتامدعب ثلثلاءءمتنبللو نيثثاارك نال نارك ذهنا ىنعي (ناثللاامّهضرفن' كلذىختفاو ُ ١

 (07 لدب نيتنثاقوف ءلبكل“ نك نافذ ع هلوقانلق ةدانزلاقاقحتسا 1
 نعم سيلاصا>ءاسن دالوألا ناك نا ىأ (ءاسن نك ناف) هب معا فدخل مهنمرك ذالىنعملاوةهجلا / ٍ

 أم ءاسنلل ةفصوأ ناثربخ (نيتنثاقوف) تادولوملا لب 1 ثنافرك ذ / ”

 هاك رتناكن اد) ىنعملاةيلعلدب و منمف وتلا ( كرئاماشثنهلف) نيتنثا لعتادئاز ءاسن :

 نيتنثلا ف فاتخاو ةّماتلا نأك ىلععف راب عفانأر ق ةو ةدحاوةدولوملاتناكن او ىأ (فصالااهلف

 نوقابلالاقوامهقوفامل نيثلثل!لعج ىلاعتهنالةد>١ اولا كح امهمكح -امهنع هللا ىضر سامع نبالامتف

 وهو ىثنأهعمناك اذا نييثنالا ظحلثمرك ذلاظح نأ !نيبامل ىلاءتدنال امهق ةوفام كح امهمكَح

 هلوقي كالذدر ددعلاةداب زب بيصخلادازب نأ كلذ مهو المن ناثاثلاامهضرف نأ كلذ ىختقاناثلثلا 1 1

 ناىرخلابفاهخ أعم ثاثلا تقحتس تلقح تقحتساالقدحاولاتنيلان اكاذدب وي ونيشثاقوقءاسل ا ٍ 0

 ىلاعت هلوقب نيثلث | امط ضرفدقو نيتخالا نماجرر سمأنيتنبلاناو اهلثمتخأ عم هقحتست [أ '
 لماعلارب ركشب هنملدب (امهنم دحاو لكل)تيملا ىوبألو(هب وبألو) كرت امم ناثلثلااههاف .

 سدسلا) اديك ًاتلاجالادعن ليصفتلاو سدسلاامهنم د-او لك قاقحتسا ىلع صيصنتلا هنكئافو

 ةضي رفلابىثألاعمسدسلا نخأي بألا نا ريغىثن أو أرك ذ (داو) تيللىا (هلناك نا كرئاتم

 (ثاثلاهّمالف) بسخ (ءاوبأ هن ردودلوهل نكمل ناف) ةب وصعلاباضيأ ضورفلا ىوذ نم قتءامو

 قابلانأ لع مألابيصن نيعو طقفهاوبأثراولانأض رفاملهنأل بألاةصحرك ذيولا ناو كرتامم .
 ثاثنيجوزلادح ًامهعم ناك ثيحاط نوكي نأ ىنبني اذه ىلعواثالثأ كرتامام هاذ لاق هنأكو بال

 رك ذلا ىلع ىتنالاليضفت ىلا ىذفي.هناف سابع نبا هلاقكلاملا ثائالر وهجلا هلاقاكمضرف نمقبام ٠
 (سدسلا همالؤف ةوخا هلناكناف) عرشلا عضو فالخوهو برقلاو ةهجلا فاطىواسملا

 نبا نعو بالاعم نؤثربال اوناكناو سس دسلاىلاثلثلا نم اهنودرب ةوخالا نا ىلعل دب هقالطاب

 دارملانا ىلعءروهجلاو مالا «نعاوب# ىذلاسدسلا نوذخاي مهنا امهنعىلا ءتةللاىذر سامع

 سابعنب|لاقوتاوخالاوأ ةوخالا نمناكءاوسثياثتلارابتعا ريغ نمةوخاهل نعددع ةوخالاب
 رهاظلاب اذ-خأ صاخلاتاوخالا الو ةثالثلا نودام ثاثلا نم مالا بح الامهنعىلاعت للا ىضر

 اهب ىصوب ةيصودعب نمإ) اهلبقىنلا ةرسكلا اعابتا ةزمطارسكب همالف ىئاسكلاو ةزجأر قو
 نم ناك امدعب نم ةئر وال ءابصنالا هذهىأ اهاك ثب راوملاةمسة نم همدقتامبقاعتم (نيدوأ

 ىلع نامد_ةم |وجولا ف ناب واسةمامها ىلع ةلال كالو اولا نود ةس> اب اللىتلاوابلاقامتاو نب دوأ ةيص

 ثارملاب ةهبشما مال هلا ىفةرنأتم ىهو نبدلا ىلعةيدولامدقو نيدرفنمو نيع :و# ةمسقلا

 مدعىلعلدبالو ثألثلا نع صقنلا مدع ىلع ل دب هدعبءى جب ىذلاو ليلدلا اذهل بقناف اهلثمتخأ عم هقحتسن أى رحلارف 3 1

 هنأل ةدايزلا ق ةاقحتسا مد عىلع

 نيتنثالاق وذام تناكاذا

 نمرثكأ قدتتال

 فوألا قي رطباميفنيثاثلا
 ناثلثااامهلف هلوقل هلوق)

 ىف ىلا هندل اوقىا (كرئامم

 ةيآف, ةرو_لا رخآ
 لق ءاسفلا ىف كنوتفتسي

 ةلالكلا ىف مكيتفي هلل
 ليضفت ىلا ىضغ. هناف هل وق

 ناك اذا ىنعي(1ا ىثنألا

 هلف جوزلا نيوبألاعم
 ضرف ناك قاف تدضتلا

 كار وصلاهذهىفمألا

 سدسلابالل قبو لالا

 فءضومالل ن وك نأم 3

 بألا نأ لاخلاو بالام

 ىلا برقا ىف ماللواس م

 انه ا ةسهملاو تلا

 هلوق) ابي رقالصأ ن وكلا

 ةوخالاك (لا اوناكن اذ

 , عمنوثريال مهئاف بال
 مألا نودرب نكل بألا

 هلوق) سدا ىلا ثاثلا نم

 (ثلثلا رابتعا ريغ نم

 نوكبنأر ابتعاربغ نمىأ
 ناكناو ةئال: ةوخالا

 درب وسدسلاىلاثلثلا نممألانوبجحي تخألاو خلا عمتجاول هن اهنممهفي (صلخلا تاوخألاالو هلوق) رهاظلاىضتقمفالخ 1 ٠
 رابتعاب ةوخالاىف ةلخاد عاتجالاةر ود نوكس نالمتَع "من سلخ ةوخالا, ص وصخ هلارخاكتلا نآل رهاظلا فالخ, اًضيأدنا هيلع 1

 قةرخأتمى هو هلوق) انضهدحاب وأاعيج نب مألاب قاعتم كلا فالتخا مدعو ةي ودنلا ىأ(عاةتحاباللولا وابوق) بيتا 11 ٠

 ناهيبشتلاهجو (ثاربملابمشماهنأل هلوق) ةيصولاذيفنتم نيدلاءادأالو أب يلب نيدلاءادأن ع رتؤماراصولانيهنتىأ (مسحلا ٠



 عطوم كلا عمتجن ىح )م رولا نعللوت) عج (ىد رفلو5) فاكل 1 مهل وةلدمملا ءاحلاب هم أ هلوق)

 عل هب 1 !ليادوهو هلوق) ةفصلا باعصأ 0 0 ( نيتموملاءاااو داضلاب (خييضفلا

 اماصن نيب رقالل ناب الوأ

 ردةلانيبي لو اضورفم

 هرب ني عن نشد رشا
 ن؛هلوق) هللا ميص وب

 ةنالاىفرك نامل (ثرإل

 نبين رقالا لاح ةقباسلا

 لاح اذههرك ذ نيئراولا

 نيئراولاريغ نيب رقالا

 (ةمسقلا هيلعلداموأهل اوق)

 وه ىذلا موسقملا ىأ

 شخيلو هلوق ) ثاربملا
 مهفصو و م-طاح نبذلا

 ةلدلاضعب نوكسيف (مهنا

 اوكرت سسفي و افوذحم
 رب غ كرتلا نال اوذراشي

 دعب كرتلا نال لعمل ابل داح

 فوخدلل هج والف تول

 (ح'ىوفتلاب مهرمأهلوق)
 ىالو اةيشحلاب ههرمأ ئ 1

 نيذلا شو ىلاعت هلوق

 اذا ماهرمأ اوك تول

 هباغوه ىذلا  ىوقتلاب
 لودلاب مهسمأ م ةيشانا
 ىلاعت هلوقىف فورعملا

 هلوق)اديدسالوفاولوقياو
 (ملظلا هحو ىلءوأ نياظ

 هلوق) زي وألاحاساظ ىنعي

 دان تس اذه 06 وطب ىف

 اران ىنعملا نال ىف ظفل نه
 ةقضخو مهنوطب ىفانئاك

 نااطاك ىأةيفرظلا

 انواسمفور-ظملا ن روك

 هلوق) ضعب لب هلك ىأةقيقح نطبلا ف لوك املا نك, منطبلا العالامر دقاواك أ اذاف فراغلل

 لاقيهوق)' اهتافيك قةحتو اهاحن رع لأسنْنأ قحتس ثدحح ةدشلا نم اهنأش قارحالاةديدش (ران ىأو اراننولخ ديس

 ِ ءايلا تممضاداو مزاللا يف انههلمعتسافر دلا ىف لوخدل وهمزالامطو نايقيقح ناينعم هتيلصواذه مالااربسكب (رانلا بص

 ىلع نونع هثارب ةف ١ ةكرعو ةداتقوأ ةطفرعودب وسهعاشاىوزف تانب ثالثو ةك مأهتجوز فاخ ]

 نعبذ, و براحب ن:ثربامت !نولوقيو لافطالاو ءاسنلان وثروباوناك اممهماف ةيلهادلا ةنيس

 || ىجرالاقف هيلا تكشف خيضفلا دجسم ىف مل-وهيلعللاىلصةللالو ءرىلاةع مأتءابخل ةزوملا
 0 واب اييصت ٠ نط لعج دقهّللاناف ايش سوألام ٠ نماقرفتال امهم ثعبف تازن هللاث د امر ظن أ ىت

 ىلع ليلدوهو معلا ىنب' قابلاو نيثلثل | تانب لاو نعل ةكك م 00 لاكي صويتلذف كيب نب

 | ىاتيلاد) ثررلن ٌ (ىلر هت ااولوأ 5 ةه سم ارم اور ب'طخلات قو نعنايبلا ريخأةزاوج

 - بدل صأوهر مويلعاق دصتو مهب وأقل اه. هبات موسقلا نمأيشم هوطعاف (هنم هوز راف نيك اسملاو

 ٍ | اع داموا كرتاذ رمصلاو هخسأىف فلتخا مث توجو ضالبقو ةنرولا نم غلبلل

 كا . نذل 0 ههياعاونجإلو معو امارات ومطاوع دين اوهو (افورعمالوقم طاواوتو)

 صمأ ىف هوقش وىلاعت للا اود ناب ءايصرالال سمعأ ا دا

 ش دنع ضي رأان . رضاحلل وأ مهتافو دعي فاعْضأ امهعرا رار ايلعفب ن أن وبكم مهءاولعفيف ىاتيلا

 0 ْ هوك تيالفم هذالو أ ىلع مهتةفش مهماعاوقفشي و ضر رمادالو أل عاوشخ وأ مهع راودح ناب ءاصيالا

 "|| كىاتيلاوبراقال ءافعض نه ةمسقلار ضح نم ىلع ةقفشلابةثروللو أ مهنعل ىلا فرصب .هم رضينأ
 وأ مهام 7 لعمل افاعض مهفلخ اوقب مهدالوأ اوناكو لمهنا نب رّوصتمناكاتملاو

 . شخياو ىنعم ىلع نيذللةاص لعجهزيح فاي ولو ةيصولا فاوفرسيالف ةئروال اورظني ن ابني دود
 هيلع مالا بيترتفو عايضلا مهياعاوفاخاف عص دب رذاوهلخ نأ اوفراش .ولمهنا مهتفصو طاح نيذلا

 ديدهتو هدالوالم<امأ ,مريغدالوالب<نآو محرتل | ىلع عي و هيفةلءااو هنمدوصقملا ىلا ةراشا

 هيلا ةناغىهىتلا ىوقنلب م دن سمح (اديدسالوق اولوقيلو هللا | ةتياف) هدالوألا<فلاخملل

 لثمىاتيال اولوقب. نأ مهد سمأ مث ىف اكل 'نودلوالا عفني الذا ى لا و ءادتملا ةاعا سماه مهسحأ !ام دعب

 : عيبطتو ةيصولا ف فارسالا نع هدصيإم ضاق ا !بدالا نس>و ةقفشلاب مهدالوال نولوةرام

 ' اواو ناوأ انيحادعوواليجار ذعةمسقلاىرضاحوأ ةداهشلا ةلكو ةباوثلاهرك ذءرو ةئر وا
 1 1| ( اماظىئاتيلالاو.أ نواك ًايزذلانا ةنرولا اعيبضتو ثأثلا ةزواجحم ىلا ىدؤيالام ةيصولا

  كلدؤي ورانلاهلار ام (اران) مهنوطب ءلم (مهنواعب ف نراك أياما) مظلا هجو ىلعوأ ناملاظ

 . مهروبق ن.ءاموق هَ هلل ثعس لاق مهو هيلع ىلاعتهللا ىلهدهن ًاهتعىلاعتةللاىذر ةدرب ى فأن عو اهملا

 امناساظ ىاتماال'ومأ نواك ا, نيذلا ن الوقيوللا نأرتمألاقف مه نم ليقف اران مههاوفأ حجأتت

 :شايعنءاو يماعنبأ 1 راى نارا نواج دنس (اريعس ن وا ديسو) ارانمهنوطب ىف نولك أي ١

 هتيلصأو هتب وش ةتيلصو اهرحىساق رانلا لص لاقي ادنشمد“ :”ىرقو اففخمءاياا مغ 1 مكاعن ع

 كممأي (هللا كيس وو اهتبطأ اذا رانلا ترعم نم لوعفم عع ليعف ريعبلااهف هتيقل اهتيلضو
 ىأ (نييثالا ظح لثمرك ذ1) هل. صفتلاجاوهو مهئاريم نأش ىف (مدالدأفف) ميلاده. و

 .هظح ىلع صيصنتلاب رك ذلا صيصختو هب هيدصأل فعْضيف نافنصلا عمتجا ثيح نايش ابرك ذلك

 ىف امرتشادقو ةيلكلاب نمر حالف ليضفتلا فاك فيعضتا اناىلعهيننتلاو هلذف ناب ىلا دصقلا نال

 هينا



 59( ردقبذخأ, ف يكفرتألا ىلعامهدحأ دازاذا اما نيد واسم ةحاجلا اردقو

> 

 غروب و ىلاغت هللا هجر ةفينح ىلأ ا!ددع ةربشع قاعو دودخلاهيلعتميقأو هيلعامو هلام 5 1

 ادشرمهتمترصب أنف (ادشرمهنم متن اناف) «دنع نكت لضخ عواد ان عقيانك حاكتلا | |

 نأ الآ مظنو غول اادح نعريخ ا ريغ نم (مطاومأمماااوعفداف) مساس

 كام هلا اواو ليقدت 7 ءالتب الاةباغةل او طرعشلا ىب :ءمةنمعتملا اذان باوج ةيط هلانأ

 05 0 0 ماومأعفد,هقاقحتساو مهفولبتقي ز

 ا ا لاملاهيلا فد ةدابعلاب سوي و و اهتلوب زيه لفطإاذالاوح الا ريغ ةريتعم 1 ا

 متر دابموكفارصالوأ م هربك نر داممو نافرسم (او ريك نأ اراد وافارسا اهواك انال) |

 ردقب (فورعملاب لك اي ًايلف اريقفناك : نمد) اهاك نم (ففعتسياف انغناك نم) مدرك |[

 ةنعو ىبصلالام ف ق> هلىلولا ناب رعشم ف ورعملابلكالاو فافعتسالا ظفاو هيعسةرجأو هتجاح

 الامل: أتم ريغفورعملابلكلاق هلام نملك ”افأامتيىرخ ىفناهللاق الجر نامالسلاوةالصا|هيلع َ

 اودغان 0 اهواك ةنذلو راو ميا كحال هلاعكلامقاوالو |[

 هناف اهوضيقموناب (مهياعاودهشأف مهطاومأ |مهيل امتعفدااذاف) ”ىئاتيل !لاومأ مهسفن اىلعاوةفشيو 1 ٠

 و قدصال 00 06 0 موصل نعد انا

 ءاسنلل ون وب رقالاو نادلاولا ك 01 ا 8 د 0 اجتالودب رض اماوغلا 2 |

 (رثكوأ هم لقام) ةنارقلاب نيثراوتملا مهب درب (نوب رقالاو نادلاولا كرتامم بيصن | ّ

 صن ) رو ىلاعتهلوقك دك وم ردصم 0 (اضورفمابيصن ) لماعلاة دايت كرت الدب |[

 مطابجاواعوطقما. فض نفعا ىنع؟صاصتخالا ىلعوأ بيصئاضورفم مط تدث ىنعملا ذالاحوأهللا نم || 5

 ىراصنالا تماصلا نب سوأناىدر هقح طقس هبيصن نع ضرعأول ثراولا نا ىلع ليلدهيفو |[

3 

 ىتح هلام ا

 هنعهطلا يضر ناهعةفالخ ىفدهشتسا تماصا| نبسوأ و دحاب دهشتساناسحاخأت باث نإ

 ةرشع س < داولا لمكة سااذا مال_سلاوةالصا|هياعهلوقل اادزعةنستق مع سيلمكشسلا |

 لالغ 8 اا لقتسنال حامي أ (هدسع تلوم هنالهلوث) ثيدحلا لثح ىتحىملان 6 00 لامار 0

 ىأ (حلا ةلجلاو هلوق) دشرلا ساسأ هغم ركع (غ وابلادح ع نع ريخان ريغ نم هلوق) هيف لالقتسالل حلصيالهناف غولبلا 4

 دوصقم ءازحلانال دشرلا سانا هيف طرتش مهملام طاومأ |عفد لاقافاو ما اومأمهيلا اوعفداف ىلاعت هلوق عم ىتحدعل ةروك ذا 3

 ىلا نافذ اعم ارادب وافارسا مهلك 0 اذ_هليقناف 0 اهواك ًارالو ىلاعت هلوق) فرافلا ةلزنئهلديو طرشلاو تا

 نعى ولا هنم معي ذ ذ!فورعملاب لك أ ايلف اريقف ناك ومو ففذعت_سلف اينغناكنمو ىلاعتهلوق هنع ىهنل|انلق طقفام#دحأأ 1

 ةرجألا : 20 اذار هاظاذ_- هه (هيعس ةرجأو هتجاحردقب هل او فورعملا ريغةردابملاو فا ارسالا نكس! فورعملا ريغبمطاملكأ

 نارهاظلا انلق سلا ة هرج وأ ةحاخلا

 ىجسلاةرجأ نييعت هدام

 حم رصتال ةجاحلاردقركذو

 لمأتتف ةجاحلا نم دب الدنإب

 (مهربك نب ردامو هل أوق)

 ىأمه ريك نيقةباس ىأ

 ةفاخممطام ىف نيف رسم

 نم هوذخأيف او ربك نا
 رعشمهلوق)ءايلوالاىدبأ

 لانىف قح هلىلولا نإب

 لكلا ةلالداما (ىصلا

 رك ذام ىلع فورملاب

 فافعتسالا اماورهاظذ

 هنا الدف اولاقد_ةذ

 ققةحتيالو ةفعلا ىفةغلايم

 قحالا_مم عانتمالاد ردح؟

 مهمالاك اذ_هالصأ هيفدل

 ناك اذاىنعملا ناهِيؤو

 مينيلا لام لك أ نم اعوذمم

 ىفاشلا هذ وهاك

 الفم هنعةللا ىض ر هباحصأو

 قمل بحاصهنوكلاهجو

 لاملك أ انبالناىف مسولالذب وميتيلا لام لك أن فنارتحالا ةداع ىنغا|ىلعناب راعشالل 0 مالا يام ١

 الو 00 0 0 5 هدارب و 0 مث د1 لام سول هنا هدنع ققحت

 0 0 ردصم 55 7 ا سيئا ضرفأ ١

 اا ا اميصت مسطتبش : رب دقتلاو ىنعملا لصاح نايد اذه (لاحوأ هلوق) ةّضب ١ رغااىن م : اضورفمابيصت لع ٠

 ا 1 يحسلا تاو ارسل سكاف قارات الملا ل (تماصلانب سوأ هلوق) 5 ةركن هنوكس !لاملاىذىلعلاحلا ١



 لب دالإب م اسوي وك ذل باول نماةيؤر دارم سبا لاقي نأن 6 و كلذ ءاحمذ لاربع ءاللاقي نأزوجذا قاب روك 3

 1 000 0 كلب ا 0 راع 0 0

 0 0 تميقأ 0 : ني ىفةغلايم 0

 العلا لاق ام ضاسة لبق هناكنب ردصملا ماقماتميقأ ناتفص امهناىلعو ءاعدلا ىلع ًاينه كو هواكف ىلع فقويدقو

 دارلانايبف ريصقتلا وم فنصملارب رقت فامرهظ اذه.ىلعو كلابسك ءاعدلا ىلع هلوقتا ميو نايب ناتفصامهن ا ىلعوهلوق ىفازاتفتلا

 " نوجرختي ىأ مثالا نعج رحتمنأت حاحصلا بحاصلاق (نومئأت.هلوق) ا ينه الك أ هولكىأ ( ردصاامهب فصو وأ هل اوق )
 ' مءايلوالاىلا فيضأو ءاهفسلالاومأ كلاومأنمدارملا نوك (*8) ىأ(متاللاوهو هلوق)' لا مهدح ل يقينا

 "اسفنو ءاّيالل لمقو كاذ نأك تدرأ لاقف لثسذا * قبلا عيلوت دلحلا ىقهنأك 1 1 ٍإ 0 22222222227 للبت ةن الإ اللا د

 3 نكل سفن بيط نع قادصلا نمأيش لل نيهوناف ىنعملاودحو كلذلو سذحلا نايبل زبيك 51 ىاتتلا و 0 - . . . تل ىاا ِ 3 56 2-0

 | اثعب هنملاقو زواحتلاو ىاحلا ىن-عم نمضتل نعيهادعو ةفغلابإل سفنلا تدط ةدمعلا لعج 0
 0 ا 2 0 : 35 هلوف ىهو ةرخاتملاةب ذالو
 5  ءىنطاو ةعيتالبالالح هوقفناو هود (ايص اينه هواكف) بوهوملا ليلاقت ىلع نط "مطاومأ ملا اوعفداف ىلاعت

 1 - فصووأ امه ردصم ماقماتميقأ صصغريغ نم غاساذا سمو ماعطل انه نم ناتفص ءىرااو 1

 : 4 فاشكلاب حاص نا عاو

رملاو ناسنالا هذل.ام ءىنطاليقو ريمضلانمالاح اتلعجوأ ردصملا ام-م * ىتاترلا ءاهقسلارسف
 " ىورهتبقاع دمحنامءى

 | ءاهفسلاوت قنالو) تازنفاهبلا قاسا «أيش هتجوز نءمهدح أ لبق. نأ نوم أتي اوناكاسان نا باطخ هنا ىلغليلدلاولاق

 ا ' لاومالا فاضأامناو اهوعيضيف مطاومأ مطدشرالنب ذلا اونوينا نع ءاياوالل ىهن )ص اومأ ىلاتنلالا 1 ءاملوالل

يقوةرخأتملاو ةمدعتملات اب دلل مالماوهو مهتيالوتحنو مهفرع ةرصت ىفاهمال ءايلو ألا ىلإ اهف ا راو 3
 | ا لكل ى هن : ل

ارظنيم هدالواوهت ايما ىطعيف لاملا نم ىلاعن هللا 0 الاد نادحا 0 3 ا
 | | مهامسامناو مهي ان

ىلع اماوق مهلعجلا.احهتساو مطوقعب اؤافختسا ءاهفس باطلا نا لعل ديال كذ
 ١ مل شارعجما) هلوقا قذوأ وهو مهسفن أ 

جام سذج نم مىلا .اهابلوؤيلوالا ىلعو نوشعتذتواينوموقتىأ (امايق ىاتيلالاومأ 0
 1  هبام ىمسامايق كل هللا لع

 0 و قززاو) ماقيام .وهواماوق”ىرقوذايعىنعيذوعكءانععامق ماعنباو عفانأر قوةغلابإلامايق مايقلا | ءاهفسلا كحنال
دوجاتعام اهعفن نماواصت<#و اهفاورحن: نابمهتوسكو مهقزرلاناكماهواءجاو( مهوسك اواهمف ىئاتياوناك ءارستال

 | .ةا

لاو مهسوفن اهم بيطن ةايج ةدع (افورعمالوق مهاولوقو) 8 0 ' اذلفالوأ
 نسدملاب لقعلاوأ عرشلا هق رعامفورعم

 ف مهارحأ 6 وللا لبق هوربتخا (دتبل التبا 0 30 أمر كتملاو

 رنا طابا ساوغبااوت(حكلاوقبااخ) خد رضتنام هيلا 96 موف

 لاومأب ءاهفسلا لاومأ

 ىلع اهاقبأ لب ىاتيلا

 الو رهاظلا وهواهقالطا

 ' 3 . مثىأ(مهدبأ كار ظني هلوق) كلذك ءاهفسلا قاطمىف محلا نا عم رهاظ ! نع فرصلا ىلعثعاب

 ٠١ هريغلامالهلا هعافتتاو صخشلا مايقنال (1-1قفوأوهوهلوق) ئثمهمديأ نءجرخ نا نمرظني ولاملا نمئم : معتم بلطي
 .. اهواعجاوهلوق) اهم منع لاخلا عفرو مل مايقلا لص ىأ اهب نومواقتلاومالا هللا ل عج ىأ عشب م اقيامىأ (هبماقياملوق)

 انها اهنممهوقز راو ل قولو ةراجتلابالا نوكيإال اذهو مهقزرلالح مطاومأ لعجدارمانإب رعئمىف ظفلداربا (مهةزرل اناكم

 عاّرشلا 0 2 اوق) <لاومأ كيلا انماس متدشرو متحلص نامطلاق.نإب(ةلمجةدع هلوق)لاملا سفن نم مهقز رنادارملانا

 5 | علا نسحاهنم لكو حابمو أب ودنم دأب جاوامافو رعملوق لكنأولوالاب ءافتكالاىلوالا (ن.سحلاب لقعلاوأ

 '  نوكياملقعلا هفرعامبو هيلعباوالا بيترتب عرسشلا محام عرشلاهف رعامبددا ملاقب نان كك ولودالاجاهنمىف فنشملا هب

 ' اك انالثخا هيفنال نسل غولبلا ليلد رك ذو مالتحالاب غوابلا لوضح لياد رك ذي مل م (+خلا ملتح نابهلوق) ةميلسلا عابطلل امالم

 0 هللا ىلص هوقو اونذأتسلف مل كتم لافطالا غل اباذاو ىلاغتهلوق مالت>الاب هلوصح ليلدو مالت>الإب هلود> ف فالتخاالو ةرك :



 0( نتعامل ةحوزلا نع ل |زعلازو< هناهيف (لزعلازاوحلهلوق) ةدحاو '

 ناماذ' نازيملالاع لاقياوايمتال نأ نمبرقأ (اولوعتال نأىدأ) ىرستااوأ ةدحاولارايتخاوأ

 2 رثكسال ناب رسفوةامسملا ماهل ادح نعليملاةْضِي رفلا لوعوراجاذا؟ الا لاعو

 ةءارقهدب ؤيو ةيانكلا ىلع نؤملا 0 نع ربعف مهناماذا مطوعيملايع لجرلالاعنم
 نالفدالوالا د ه رآنأو جاوزالا لايعلاب دار العلو هلايعرتك اذا لحرلا لاعأ نم اوايعتالنأ 1

 فيفختلا ىلعلادلا نوكسوداصلاحتفب *ىرقو ندرومم (نوماقدص ءاسنلا اون"او) عب ؛ رالا |
 ةماظك ةقدص ليقثشوهو دي>وتلا ىلع امهمضإ وةفرغك ةقدص عجلادلا نوكسرداصلا ميو 1

 ضوع عقوب الب سفن بيط نععهاياهاطعأ اذاالحنو ة[كاذكولحن لاقي ةيطع ىأ (ةلحن) ةماظو 3

 فاهنالرد_هىللا ىلع اهمصنو ظفللاع وذومىلا :القآلا موهةمىلار انناهوحو ةْضِي رفلاباهرسف ندو

 ةلكن ىنءملالمقو ةلوحنموأ نيلحان نهتاقدص نهوت 7ىأتاقدصااوكواول نميلاحلاوأءاتبالا نمل

 ناداذا|ذكن الف لوعت مطوق نم ةنايدليقو تاق دصلا ن ءالاح نوكتف نوياعهنمالضفتوةللا نه

 ءايلوالل ليقو جاوز الل باطخلاو هعرش ىلا ءن هللا نماش. د ى تاق دصلا نملاحوأ هللوعفمدنا ىلعفي :

 ىلعالجقادصلل ريمضلا (اسفن هنمئشنع مل نبطناف) مهتايلومروهمن وذخأ,اوناكمهنال لالا
 ةب ٌؤرلوةك ةراشال امسا ىرجىري وأونعلا |

 ير

 نونمليلقتلا ىأ (كلذ) نوما بوجو مدعو نهم ةفهظ ىرارسلا نمددعلاو جاقألا 5 .

 5 جوزتلا ةفاضالاب ةدحاولاج ٌوزتك هيفلزعلا ز ناو ج ٌوزتا !ىلا ةفاضالاب دلولا ةلَق ةنظم ىرع ل

 . لنالم راضي ًاةروملا.لهىف رمل مدعناف جاوزالا ةيتابتخأندروج اويل دعا برأ أ 22 2

 ١ قالوص برقا روجلا مدع نك شرار ليلاوروخلا لوصحذأ : نمؤملانأثوهوروج الو قحلانع ليمعالناجوزل , ل

 ليملام دعىلاهتحر 5 امو او ق حم صا ًاهتنب رقاف ةدحاولا ارامتخاةروهىف ليام ل ىلا بر قلا ف شقون ناو ىرسُت اوةدحاولا -

 ضرفول هن أ دارملا نافاليقم نسحًا وار قتسمريخ ذئموب ةزلا بادأ ىلا هتللاقكب رقلاةدشنايب دارملاو ب3 أةل>اولارايتخ اف رولا

 ةراشا كلذ ناكجاوزالا لارعلابدارماناك اذا (1-'لايعلاب دارملا لعاوهلوق) ويرحل 2 رف نوكليقمو ل

 قالك اهمدعىلاسد رقوهو ةدحاولارايتخا ىلا ةبسذلابلايعلاةرثكمدعىلا برقأ ىرستلان الرهاظ ةيد رفالاهجوفى اى

 جادزالا ةرثك مدع ل يقناف جاوزالاةرثكى اةبسنلإبة يب ر ةالان ًاكوةدحاولارايتخا ىلا ةراشا كلذ لعجن نأ احعصيب ذالوال دارا ناك

 انلقبرقأرخآلاو جاوزالا ةرثكم دعا اب 5 رقامهد_حنوكىنعماش ىرتلاو هد اولارايتجاات و نانرو لا لكفققن

 رايتخا ن مدّش 1 ىود ةاةرثكلا مادعل ىرسنا' !ةيسانمنا رهاظواهمدعاةيسانم كس و ىوقأ جاوزااةرغكمدعىلا برقألا نمدارأ 0

 لصاحلا دولا نال لاقي نأ ىل هالاو ىفاشلا

 نمصقبلاهل ىرمست:ا نم

 دش ا ا,نع لزعي دقفاهيناج

 فالح ةصقتملا هذه عفدل

 نعلزعيدقاضيأو ةجوزلا

 اهترو ربص نعارذ> ةمالا
 امهمضب وهلوق)ةدلوتسم

 مهب ىأ (ديح .وتلا ىلع

 ةغيص ىلعلادلاو داصاا

 هلوق ) نهق دص ىهو درفلا

 مهفي (ةبآلاموهفمىلارظن

 ى<بةلكلا نوكنا نم

 قادصلاءاتيا نأ ةضيرذلا

 53 وزلا ىلعرد_قةمضرف

 اذا ىنعي (لاح وأهل اوق)

 ةنايدلا ىن-عع ةلحنلا ناك

 ناك اذاو الوعفمنك |[!

 ىهىنلاةنايدلا نا ىلغهنرارع لج نكمي والا نوكيناوهلالوعفم نوك,ن أ ز اجةنايدل ا ىنعت ناك اذا هنا نمو ترالو نب دلا ىنعي ناكل

 نهرو م نهون ىنءملا ىهو فاشكل ةرابعريغدقوالاحتناكن بدلا ىنعت تلعج اذاو هلال و عفم تناك اهانعم لعتيةبأ اذار -

 8 طال احرك أ( ىلا ىلع الج هلوق) هضرفوهعرش هللا نمانيد ىأ تاق دصلا نمالاحن وك نأ ازوجب وهل لوعفماهنا ىلع ةنأب أ

 ىأ(ةراشالاع ءاىر<ىر<وأهلوق) نياق دص ءاس ذلااوت عا 1 ةولهناف اهماقم موقيي و تاق دصلا نعمل |

 جححلا نمو فاشكلا بحاصلاق ةب ؤرَتي ىاكروك ذا! لب وأي تاقدصلاىل مجار ريمضلا نارابتعإب هدا ارفاو ا ذآ

 تدرألاقف قبلا عب وت دلخلا ىف هناك هي قلد وداوس نم طوطخ اهمذهل و3 ىف هلليق هن'ةب ؤر رعى ورامبرعلاه اوفأ نم ةع 1

 ا 0 باج ةراشالا مسا طسوتريغ نمروك ذملاب لي وُأَدلا نم هيفديالهناهجوناملل ىتازاتفتلا ةمالعل لاق كلذ

 تيبلاس فنال ٍةبؤرلوق ةخلال_ءجو طوطخلا ىلا اريشم كلذ ناكتدرأةب وراق ثيح كلذاو ربتءادق برعلا نم ءاحمقلانإ

 ا هنالاؤسلان اذ روصقلا نم روك ذملا قناجوحلالو ئه | قهبلا عيلون اونوهو رخل ارابتعإب ريمضلا ربك ذن .نوكينأ لامحا١

 ةب ؤرلوقىفاذكو روك دملا لب وأتب تاق دصلاىلا !باعزآرقلا ؛ىفريمضلا لهل مو ةراشالا مسارابتعا ةدئافافروك ذملاب لي وأن

 لاؤسلا نال و كلذاو ريتعاءاحصفلا نأ نم باو هورك ذامناىنحنالو ةتكن نايب باوجلا ىف



 ١ حك ان لك ىلا عجار حكشي ىف ريمضلا ناف نيفلتخموأ هيفنيقفتمسكا أن لك قاك ءاونس ةروك' دملا دادعالا نمءاشددعىأ
 كنا لسيقواىأ ( عجل زي وجنت ىنعملاناكت درفأولو هلوق) ىلوأ ناكل نيفلةعوأدد#لا ف نيقفتم ن وك انلا ناك ءاوس
 / دحأو لكل ناىأ عي زوتلار هظيالو دادعالاهذ_هنيياوعجا ىنعملا ناكل اعب رأواثالثو نينثاءاسنلا نم ميسل باطام
 انيب عجلاز وج نأ اهنم رهظي ةرابعلادرجف اعب رأواثالثو نيذثا اوحكن ا ليقاذا هن أ نيترابعلا نيب قرفلاو طقف نينا
 اامأو اعب رآضعب و اثالثضعب ونينثا ضعب حكشب ناب عسب زوتلادارملانوك,نأ ل محبو عد رالا لك حكت, ناب ةروك ذلا
 "و نيت ”نيتنث لك كني ناب ماسقالاهذهنيب عجل ازو هانعم لاقي نال هجرالف اعب رأاعب روان الثاث الث ونيننا نينا ارجعا
 الا ىلا ر ظن اذا لاقي نأ ن كم ذارظن هيفوهنعةعنام حاحصلا ثيدداحالاو عب رآنمرثك أحاكنزاوج مزلالاواعبرآ هل راواثداث
 اربر كتلابجوف عيمجلا باطخلا فاشكلا بحاصلاقو رظن عض ومهمالكف ةل+ ابو ىلوالا ةرابعلا در وأوأ ع. زوتلا ةملكب
 هب رأو ةثالثةثالثو نيمهرد نيم*ردلاملا اذهاومستقا ةعامحا/ لوقت هلقاط أ ىذلاددعلا نمدارأام علا دب ريتك لك
 املا نمالاح نيم رد لعج حصا ل ةعب رأو ةنالثونيمهر دلال لا اذهاومستقا ليقاذإهن أ هح.رضونو ىنعمهل نكس. تد رفأوأو
 ب نيمهرد نيمهر دهنوك لاح لاملا اذ هاومستقا لق هن أكف ليصفتلاوهرخ[ىنعمرهظر رك اذاام أنيمهردل لا سيل
 تةارك ذامربظن لعجا تف اشكلا بحاصو ص و.خلا ليصفتلا اذه ىلع هتمسقانتاك لابملا|ذهاومستقا ىأةثالئةثالثوأ ةمسقلا
 اتفتلا ةمالعلا حرص -ةوةثالثو نينثا ءاسنلا نم < باطاماوحكن | لئاقلا لوةل ىنعمالن اارعاظنم مهفي حالاملا اذه
 مهر دفا أ و هىذلالا_ملا مالا نيمهردلعج حصيل لاق ثيح ةمسقلا ف روك ذملا لالا 2 حاكةلادارفا ىفتابيطلا مد
 نيب قرفلارهظف همالكى هننا حاكنلا كح ىف تابيطلااذكو ماس ةفالا كح ىف ليصفنتلا وصولا لا هدقدصقلانافر رك اذا
 رزوتلا نودعجلا ازوج هانعمن افذصملامالكن م 55) 0 .وهفملاناف فاشكلا ب>اص و فتمهملا
 2 فائكلا بحاص

 زوتلا نود دادعالاهذ_ه ناب مجازي و ىنعملا ناكتدرفأولو ةئالثةثالثو نيمهرد ني#رد
 3 :«م هل دل نأ اعلدي

 ادعال اه ذه ند (اولدعتالن أ متفخناف) ددعلا ىف فالتخالا زب وج هذلوأب ترك ذولو 0

 3 فو ذحم لعافهنا ىلع مؤرلاب ”ىرقو م+ااورذوةد>او اوحكتنافوأاوراتخاف (ةدحاوف) ءاسنلا نم أطام حاك 7

 دحاولا ني ىّوس (مكناعأ تكلماموأ) ةدحاو عنةللافوأ ةدحاو ميفكتف» ريدقت حصيالاذ ا نينتاهنوكلاح

 1 .جاوزالا ثالثهلوق نمو نينثانينثااوحكش نأ زوج هن'هلوق نم مهفي ليق نافةثالثالو نيتنثحاكن عيمجلل

 زينث دحا او لكمكسشي ن ًازاجاذا انلق هنممهفيالف ةثالثض عب و نينثا ضعب سكني نأ زوج هناامأوةثالث ةثالثاوحكن نأ زوج هنا

 اواثالثوأ نيتنثد>او لك حاكنزب وحتاهجوالذااعب راوخآلاو امالثرتآلاو نيتنثد_-او مكن نأزاوج مزاد اع رأدأ انالثوأ

 ) مالعلا مهلملا نم قيفوتلاو مالكسلا نمهيفام قيدقف ماقملااذهىفادج لمأتفاعب رأوةثالثرخآلا ضعبلاو نيتنثضعب حاكسن نم

 .اعوناوذخأ, نأ نيك انال نا ىنعملا ناكل عاب روأ ثالثقأ ىنثمءاسنلا نم مل باطاماوحكتناف ليقوا ىأ (طاوأ, ترك ذولو

 , وتو أ موهنم نال اعب رارخاو نينئادحاو حك نأز وح هنارهظيلو اعل رأوأ اثالثوأ نينثاحك ان لكن وكيناب تامسقتل! هذه نم

 كهودادعالا نم عاونالاد ذه نم عجل از اوج ىلع لديواول نألصاحلاوج راخ نم مهفي.امناف عم ازاوجامأورومالاوأ نب ىمالا دحأ

 شل هدو عجل ىلع ل ديالف دأامأو نيك انلافتعمتجا عاونالاهذهناذاعب رأرتاو ةثالئرخاو نينئا.-اومكسشينإب علا ىأ
 قع ءاسنلا نماه-اكن اودارأ نم نوح انلا ذخ ًاينأ قالطاىلعتلدواولالاقثيح فاشكتلا بحاصهرك ذوهرك ذنمدال

 َِ :نمنال كيذو عسناعب راواثالثو نيذثانابالال د ةسا عستلا حاك زوج نمبهذ منع زرحتماهرك ذب جوو فنصلا مالكىف

 رسإدسو سا ىلا زواج لب ليصفتلاو ريدقتلا اذه ىلع هنوكو حاكنلا ةيفيكىأ روك ذملاديقلا ىلع ظفاح لاهقوفاموأ سلا

 س اىناتيلا فاوطسقتالنأ مفخ نارهلوقوهو مدام ىلعو هياعهجوتب (لاةدحاوف اولدعتالن ا متفخ ناف ىلاء«تهلوق)

 ْ نم دقنالال اوقلا نموهنودب زوجالف لدعلا دع فوٌءاماطو رمشم ةداحاولا حاكسن ن اوك نأرنأتلال اولا نم مزاين أ وهو

 وادعتال نأ متفخناف دارملا نا لعأهللاو ىلر طخ ىذلاوهنودب زوجالو ىئاتيلا ف طاسقالا مدع فوخ اطورشم ىئاتيلاريغ حاكمن
 اع

 |0000 ارا نا مس نان قادت ةودعلع نضوروك هلا فولخإب ةطورشم ةينصنالاوةدحاراوتكاسن نأ قجسحالاو



 ٠ ةماعلا قو ١ ىئاتتيلا ظفا قالطا ىف ازاتفتلا 60 زاجوأةيفر ءالةب وغل ةقيقح ةقس

 نالعألا 0 ةبالا فهدوروو غلب م نكعهصصخ فرءلا كلر اكدلاو راغصلا ل عوار

 اذهمهعلوزي نأ لبق مهغوأب 0 مطاومأ ميلاف دن الع ا رغصلإب مهدهعبرقلعاسنالا |[ 1

 مهوت ولاقدن مد رقم حلاو غلب لاريغاوأ ار اغص مهمئالتبابسمأ كل ذاو دشرلا مهنم سنوأ ناممسالا | ْ

 0 غلباماف ميني ل خأ نال رينكلامهعم نكن افطغ نءالجرنأ ىوراملؤالا دب وب واوغلب اذا

 اوديو هةنكسلا بولا نمةللابذوعن هلوسر و هللاانعطأ لاق مر 0

 لازت>اوهو ثيبحا مالاوأ <لاومأ نم لالحلاب طلاومأ نم مارح ااولدبتسنالو (بيطلا,ثييخلا ٍ

 اهناكم سيسالا اوطعت ومطاومأ نم نم عيفرلا اوذخأت الو ليقو اهظفح و هىذلا برطلا مالاب مطلاومأ ||

 ماريا رسموا 6-3 مالو , (مكتلاومأ لا م طاومأ ولك ًانالو) لدبتب سنلو ليديتاذهو |[ 1|

 ىلاعتهل ةادرسأ ردق ىلع دازامف وهو مارح كاذولالحاذ_هوامهشس اوو..:الواعما.*وقفنتال ىأ

 وهواب وح *ئرقو امظع ابنذ (ارييك ابوح ناك ) لك الل ريمضلا (هنا) فورعلابلك ايلف
 8 !باطاماو كنا ىاتيلا ف ١ اوطسقتالأ متفخ ناوإل” الق رالوقلاقكك اباحواب وح باح ردا ا

1 1 
 1 تناطاق اوجورتف ني متجّوزئاذا ءاسنلا ىلا ق اولدعتالنأ مفخنا ىأ (عاسفلان م 0 |

 00 هدنع 6-00 اع رفاهمانضاهجّوزتيف لاجولامت اذ ةميثر د< لجرلا ناك ذانهريغ |[ |

 اضرب او هاف اهنم متجر حتف ىات لاقوقح ىف اولدعتالن ًامتفخ ناوأ نويقوقح ماي ايقلا ليرد ل 1

 ْن |ىئيشإ بنذلا نم جرحتلانال هقحءافولا كك ارادقماودك- أ ءاسذاا ناب اردعتالنأ .أإ

 اوباك امو مهتيالو نماوجر 2 ا ديلا سعأ مظعالل ىلاعنهناىورامىلع اهاكبونذلا نم ج رتل 1

 الو ا ءأا ةنالو نم نوجرحتباوناك ليقو تازنؤ نهءاضاو ءاسنلا ريثكست ند نوجرحش

1 
 ا

 ا

| 

 لحام او-كن اذ ىتزلا اوفافن ىات ديلا م ىفاولدعنال نأ متفخ نامهط ليقف ىزلا نمنوج ردن |||
| 

ٍ ]| 

 ا
|1 

/ 

 هريظذو نهاقع ناصقنل ءالقعلا ريغ ىر< نط ءارجاوأ ةفصلاىلا اباهذامعب نهنعربعاسا دم

 ىنثم) اوروجتنا متفخ نا ىأ ةدي سعال نأ ىلع ءاتلاحتفبا اوطسةنكىرقو 9 نامعبأ تكلماموأ ا

 ةفرصنمريغ ىهواعب رأاعب رأو اثالثاثالثو نيتن' نيتنث ىهةرركمدادعا نعةلودعم (عاب زوثالثد ||

 00 ,لدعلارب 0 ّك ليقواط نينو اطوصأ تناكناو تافص تدب اهنافةفصلاولدعال |

 دبر رب 0 لكل نذالا اهانعموباط لعاف نم لاخلا ىلعةب وصنم رب ركتلاو ةغيصلا رابتعاب |
 ةردبلا هذ هاومستقا كلوةكنيفلتو هيفنيقفتم روك نملاددعلا نمءاشام تم (

 (ىواضيب) - 9 ) 1

1 
1 

/ 

1 
١ 

ٌ 

|| 
ْ 
١ 

 (رقث -

 ىختقي قاقتشالاو ىزاسأو ىرساكى ناب ىلع ىغ مبعج متاذآلا باب ن مهنآل ىرساك ىمب ىلع ع جدنا ||

 نألبف وذ) ىط سم ىلع عج ضي 0 اوهام وج عمشل بالا نم درحتلاهنال تاقآلا نموا .(تانآلاببنم .

 اذاف غ وابلا ىلا لصيإ نم ةقيقح ميتياا ناك 5 عاستالا قيرطب غلابلا ىلع ميتيلا قالطا ناك اذاهن ًاهيفو فاشكتلا ىف ) 1

 عاستالا قي رطب مسالا افهم ضر ص لعاو مسالا | ذه معلوزي نأ لبق مهغولب لوأهلوةلهجوالف ميتيلا م هاهنعلا ب

 هيلع قلطي مدعباذاف ميتيلا مسا هيلع قلاديهنم برقي امفو غوابا نامز لّوأهناف مدس ءىجن لبق ىأ
 رغصلابدهعلابرقل ناك ام رابتعاب

 بو-جوىلا ةراشالاو

 مطاومأ عف دىلا ةعراسلا
 قاب ميتيلا مسا نأكل دع

 لاقولو ىسهتنالئازريغدعب
 ىو مهغواب لْوأ فنصملا

 هنأك ميتيلا مسا ناكتقو

 ا هلوق) ئدربم مهيلع قاب

 (كدبتب سيلو لي دبتاذهو
 ُئفءاطعاوهليديتلاناف

 1 دخ ألديتلاورخاذخأو

 اذكورخآ ئف كرتو ئش

 لاديتسا ناف لاد.ةسالا

 ىاتيلا لاومأ نم مار 8م!

 نأ ءايصوالا نم لالخلاب

 مطاومأ لالح اوكرتي
 كاتيلالاومأاوذخأي و

 اذكو مولع مارح ىهىىتلا
 اهظفح كرتب مطاومأ ذخأ

 (ةفصلاىلا اباهذ هلوق /

 اقام دل كامكس نيكل

 ادا اما عم ءاسنلا

 لوقعلاى وذريغىف اهتيلغ

 امو نمنيبغقرفتلا نال

 تاذلادب رأ اذا ىهاما

 مكفصولادب رأ اذاامأ
 ةملكه- ذعربعف م ركعأ لضاف أ ىأدب زامم اهفتسالا ف لوقت

 اوحكنا ىأ ةفصلاام نم دارملا انههو امريغو حاتفملا بحاصو فاشكتلا بحاص هرك ذام ىلع عضولا محي نم نودام
 (مناعأ اكلك كلامو هوق) فاصوالا نم كلذريغ ىلا اهدادضاو ةباشلاو بيثلاو ركسبلا م 2 ةفص ىاب ا

 مناد ةيفصوال تغيص ىأ ا كر نطوقعتإةل اعامهنع ربعهناف ىراوملا منامي [تكدلماق تارا ناف
 ةدحولا ىلا راركشلا نعو ةيلصالا اهاز وأ نع تجرأ امال (لدعلاري ركل لبقو هلوق) اطةعب رأوةنالث ىهىنلا اطوصأ عضوت

 كتب أعبجادب رب نيك انلا نم دبحاو لكل نذالااهانعمنااهاسحخو ةرابعلاهذه ام ىنتال (نيفلتخمو هيف نيقفنم ةوقإ)ل ١



 ىضتقت ةمكحلا ذا هلوق)

 ًّ  ىذلاو اك 1 | تانالانو 1 انهه هوك دام تقم ىلمذ لسنلا ريثكتل رثك ًالهنوكلل ثانالا دقت

 : !لقبب نا ةعاسلا طارسثا نمناث ,د+لاىفدرو نامزلارخ اوهىذلا مالسالا آى رثك ااهنتوعكل كانهثانالا مدقنتنا

 ءزأع و ىف مهنمرثك ل اجرلا نالوأ مأشب م امهذال انههةرثكلابلاجرلا ف صووددا و2 اى انيس نوكي ىت> ءاسذل ارك و

 1 (امهتممهدلوب ةيفيكل ناب هلوق) ناءزلا راف رثك أ 12 ذلان وكي ن | ىفاني.الا ذهو ةمايقلا م وب ىلا مالسلاهيلعمدآندل نم مهدوجو

 20 ىلا جحوزلاعماهنموأةدحاولا سفنلا درجت نموعأ هيفلقعلا ددرتد ىخ يمص ًاوهذاهت فيك ناب بساني ةدحاو سفن نم مهدلوب نال

 لالي دات ر ابتعاب ريك ذتل !اناهدا ارباد ث ثدن اكابةريشك الاح رلاقبنأ ى 2 :ةب رهاظلاىأ (اريثك رك ذو هلوق) اهنم تقلخ

 / ةارقكديفتدحا او سفن نم مكمل 5 رناك اا ىنعي(دارملانالوأهلوق) ءاسن و أريدك لاجر عجدارملاناليق هن 1 حجاب

 ىأ( ةملكسلا ضعبك هنال فيعضوهوهلوق) عبطلا ميلس ىلع خالك ضب ىلع كضعب نم ةجحرلاو ةقفشلا بجوب وهولاصتاو
 م : علا

 اي قاناوالتاديهش نوكراب اهتعانامهددأ نبهجو نمهلاصت!ناللاصنالاىوق 5 ريمضلا اذه نال ةملكلا ضعيكرو رم ا

 راجلاب لاصتمةناراشلا
 ةءارق فيعضت ىف عبتو
 فاشكلا بحاص ةزجح

 ىروباستنلاةمالعلا لاقو

 ىلع فطعالف رح ابأر ق نمو
 اذهو هبفر ور اريمضلا ُ

 دنعار كنتسم ناك ناو

 ضفاحلاةداعا نو ديةاحن |

 ةمع نم لصتملا ريمضلا نال

 هبشافرو رجناامسالو هليقأم

 57 ىلع طعلا

 تيئاممت زج ءارق نأالا

 ىلص هللال وشر نع رئاوتلاب

 زوكجالف مل .وهيلعةللا

 تبدكهاو سايقب اومق نعطلا

 ضعءبلاق لوق' ؟توبكذعلا

 وهو ةءارقلا لعرباك

 ربتعيإو مهنم ريثكوأ أوحنلا لهأضعب اهركن اةءارق نم م. تاارقلا ىف هامعىذلارشنلاهباتك ىف قررا

 م نا به ىلاعت هلوقىف ءىحيس اك ( رثك ١ ءاسنلا نوكأ
 1 00 نال

1 

 | ١" ايما هدو ةيفيكل ناب (ءاسنو اريشك الاجرامهنم ثب و) ةدحاو سفن نيالا

 أ ةرثكلابلاجرلافصوب قتك او ةريث كت انب و نينب اهنمةقولخا ج وزلاو سفنلا كالت نمرسشنو ىنعملاو

 | - بيترتو عا ىلعال جاريث كرك ذو رثكأ ن ترد هذتقتةمك-لا ذا اهم ءاسنلا فصو نع

 ||[ | ١ اوى نااهقح نمىنا ة 5 رهاقلاةردقلا ىلعةلالدلا ن ماهمفامل ةصقلاه ده ىلع ىوقتلاب صال

 ا .ىب وهلزنم ل عأ قوقحي ل صتب اوف ىوقتلابىمالا ديهمت هندارملا نالوأ هياومةعاط بجوتىنلاةرهابلا
 || قلاخوهو هريدقت أ دتبمٍ ف ذ> ىلعشاب وقلاخو“ىرقو اهدعب ىتلا تايآلاءيلع تلدام ىلع هسنج
 | نولءاسنتهلصأو هنلإب كلأس ل وقيف اضعب ضب لأسي ىأ (هبنوأ ءاست ىذلاهللااوقتاو ) ثابو

 || فطعبصنلاب (ماحرالاو) اهحرطي ىلناسكلاوةزجو مداعأر ةونيسلاىف ةيناثثاءاتلاتءعداف

 1 ا اهواصف ماحرالا اوقتاوةللا اوقت ةناىأ هللا ىلعوأ ارمعودب زب, ترص كالوقكر ورجلاو راما لحن ىلع

 ١ مفرلاب”ىرقو ةماكلا ضعبكهنال فيعضوهو رورج ل اريمضلا ىلءافطع رجابة زج أر قواهوعطقنالو
9 
| 

| 
1 

 - ىلاعتوهناحبس هين دقوهبلءاسشإ و 1 ةرامم ىأكلذكم احرالاو هرب دريل ا فو ذأ ديم هنا ىلع

  شرعلاب ةقلعم مح رلا مالسلاو ةالصلا هي اعنعو هنم ناكعا ماص نا ىلع < ركلاهمسابماحرالان رقذا

 أ اون اوزاعلطم اظفاح (ابيقر مكيلع ناك هللا نا) هللا هعطق ىنءطق نمو هللاهاصو ىناصو نمال لو

 | .ةردلاهنمودارفنآلاو ويعو م 0 ًاتامىذلاوهوأ ميثب عج ىتاتيلاواوغلب اذاىأ (مطاوم ًاىئاتيلا

 هنلا 7 . ىلعوأ ىاتيل يقف باقم مات ىلع عج بحاصو سرافكءامسالاىرج ىرجامل هنا ىلعاماةميتيلا
 1 ١

3 

 3 هنا

 نا ىزوباسلاةمالعلا] وق ن ءرهاظلا نأ لعاو ماحرالاو ضف اطوبق ىلع فاس ا نم همه ىدتتملاةمالاعجألب مهراك 0

 0 ةلانأ نب , رخأتملا ضعبم ءزلاقف رشنلا ىف ىرز+لاهلاقام فالخ هن :كلا رئاوتمةعيسلا ءارقلان لك ارو نم فرح فرح

 نعتاتلا فالهلا ف رحأ نم ريغ“ 5ك :!فالخلا فورح نم فرح لك ىف رتاوتلاانطرتشاأ امال هيفامىالو رتاوتلابالات شال

 ةيوسنملات اارقلالاقو فاداو فا1!ةّم اةقفاومو هداسفرهظمْلوقلا اذ هىلا حنجا تنك د قاولاقمهريغوةعبسلا ةمالاءالؤه

 - .مهءارقفميلع عمجلا حيحصلاةرثكو مهترهدل ةعبسلا ءالؤهناريغذاشلاو هيلع عمجا ىلا ةمسقنم مهريغو ةعبسلا نم*ىراق لك ىل

 3 نم فرس فرح لكن وك نمل قام فعض رهظاذه ىلعو همالكى بهتتا مهريغ نع لقنيامقوف مهنعلقنامىلا سفنلا نكرت
 1 '' ءالعفولاعف ىلعلب ىاعف ىلع ةفص ليعف عج ةغالا ىف سدا ىنعي )م ءامس لا ىرج ىو هنا ىءامالوق)ةرتاوتم ةعيسلات ا ارقلا

 3 سرافو بحاصك ءامسالا ىر يرعال لئامف ىلع عمجي ف امسا ل يعقاماو ىذ سعو ضي ضو ءامركو مار 4 ك ىلعفو

 ٠ 0 ذاك هناكم نع فورا ضعب لقن مث لئاصأ ىلع ليصأ مجاك مئات ىلع عم ءامسالا ىريرجأ امهعم فوصوللا رك ذمدسع
0 



 اذاانكو هلوق) ةيضارثعا اولا نوكنوأ فون عرب_هوأس شب هنأشىفلوقم مهاوأم نا لبوأتب ماهج ىلع افوطعم نوكينااما ٠
 ٠ مجالا انل افيضراصوانب لزن ىندم انفاضوىلاعلا طلسآملا (رابجلا 60

 ْ نملزانال دعيام لزنلاو لزنلا (هللادس هيلا ا

 الز/هتافهرملاو انقلا انلعج د نمل 0 اذا نك

 3 دي وار ار دقنلاو هك ومردصمانا ل كو ترثقلا مف لماعل دامك ا

 لب 0 و اوماسافىراصن 0 ورأا 0 1 نينالثو

 ىلع ىلصياذهىىلا اورظنا نوقفانملا لاقف هيلعىلصف ج رذن لسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلا

 ( كيلا لزنأ امو) فرظلاب نا نيب وهنبي لصفلل مسالا ىلع ماللا تلخداعاو د هرب ىارصن جلع

 هعجو نمْؤِب لعاف نم لاح (هللنيءشاخ) نيباتكلانم (ميبلا لزنأ امو) نآرقلا نم

 مطكئلو ا هرابحأ نم نوفرحنا هلعفياك (اليلقانم هن هللإ تاي" انو رتشيال) ىلا زاوخلا

 2 انو ريشمرأ ىلاعت هلوقىف هود ءوو رجالا نم 0 ضصخام (معر دنع مهرجأ

 نع هئانغت_ساو ءازملا نم هيجوةسامو لامجالاب هماعل (باسحلا عي رس هللانا) نات سه

 ىعدتست باسملا ةعرسناف لوصولا عبي رسدوءوملارجالانا دارملاو طايتحالاو لمأتلا

 دئادشلا نممكحببصيامو تاعاطلا قاشم ىلع (اورب_هااونمآنيذلا اهيل ءازملا ةعرس
 ىلع ربصلا ىف عود_عىد_عأو برها دنا دش ىلع ربصلاب هللا ءاد- ءأ اوبلاغو (اورباصو)

 6 2 اويخو منادبأ (اوطبار 9 ذم كال اقاطم ربصااب سمالا دعب هصيصختو ىوطا ةفلاخ

 راظتتا طاب رلا نم مال_سلاو ةالصلا هيلع لاقاك ةعاطلا ىلع سفن أو وزغال نيد_صرتم روغثلا

 رش م ايص لدعك ناك هللا ليجس ىف ةلم اواموب اطر ار نم مالسلاو ةالصلاهيلع هنعو ةالصلادعب ةالصلا

 هوةتاف (نوحلفت 8 اعل هللا اوقتاو) ةجاحلالاهتالص نعل_ةفئالو رطفيالهمامقو ناضمر

 تاماقملا ل-ينب نوحلفت كلعلحئابقلا اوقتاو وأ حالفلا ةباغاوحلفت ىكلل هاوسا مي ىربتلاب
 ةطلارصو تاداعلا ضفرف سفنلا ةرااصمو تاعاطلا ضْصم ىلع ربصلا ىه ىلا ة ةمدر 1| ةيالثلا

 ىلص ىلا نع ةقيقلاو ةقب رطلاو ةعي رش اباهنع ربعملاتادراولا دصرتل قا بانج ىلعرسلا

 هياع يو منهج رسسسج ىلعانامأ اهنم هنالك ىطع أن ارمعل 1 ةروسأرق نم مسو هيلع هللا

 هتكئالمو هيلع هللا ىل_د ةعجلا مون نارمع لآ اهيف رك ذيىتلا ةروسلا ًارقنم مالسلاو ةالصلا

 (ةبآنوعبسو سّجو 0 ءاسنلا ةر وسإلم

 ىه (ةدحاو سفن نم ا ىذلا كبر و 0 ىلإ معاج !بتاطخ (سانلااهءأي)

 5 00 م هنم قاخو دحأو صخش نه ءكلةلخىأ مياخ ىلع فاغ (اهجو زاهنمقاخو)

 0 اهقلخ ةدحاو سفن نم هريدقن فوذ#وأ هعالضأ نم علض

 فوييسلاتافهرملاو خرلا ىهوةانق

 دارالاودل او-ق) ةقداصلا

 فاضمانههن وكيف (هتمأ ]

 كتم نرغيالىردقم

 ماللا تا دااوهلوق)

 لخدنديكأتلامالىأ(لا
 اطوخد عنمو نا ربخ ىلع

 عامتجا نمار ذ-اهمسا ىلع

 انههنكتاديك اتلاف رح
 هرخأتل مسالا ىلع تاخد
 عامتجالا مزايالف ربا نع
 ةعرس نالهلوق) رو ك5 ذملا

 هضرغنال (لابا 558

 ام رو يعظ باسحلا نم

 نم فاكملا قدتس

 هئمو هيلع هيدترتوءازملا

 نا 0 مهفام لع

 عرس ف ل خا دءازملابلعلا

 (اهنعرتعملاهلوق) باسملا
 ةثالثلا تاماقملاةنص ىأ

 تاعاطلا ىلع رب_ملاف

 ىهىتا ىلوالا ةيترملا

 تاداعلاضفروةعي رشا

 رع ىلا ةنياثلا ةضرلا
 اهوا ضو ةيقداراطلا
 ةبترملا قاب انج ىلع

 ةقيقحلا ىهىنلاةثلاثنا
 ءاسنلاةروسإلم

 دي مي>رلا نجرلا هللا مس الع

 نممهقلخرب رقئوهوهلوق)
 اد ولخ ىأ (ةدحاو سفن

 هيفورك ذالرب رقناهجوز
 ءاّو_ح قاخ نم مزايالهنا

55999224 

 دارملايضوت نع ءرمداقهو رك ذامنا ىنظو ىرخألا نمتقلخامهادح|ناالا ةياغني فن نم مهقلخ لب ةدحاو سفن نم مهقلخ مكن م

 قاخ نوكر هظاذه ىلعو لوالا نم ناث ىلصأ ءاوحو مذآ هنال يخص |ذهو ةدحاواسفن كل لوالا لصالا لعد هنا لعأ هللاو ىنعملاو

 ةدحاو سفن نم جقلخ يههينلا ىلرالاةلمجللارب رقئاهجو زانهه 0



 ِ وهي هرذ) عوضملا أ ةئاضالاو" سغالا لاكثماوهو نب ربخالا نن سضالا ىلءراص قالا ىلوالاو اقطاب ان لوشي نأ

 ءالاشبأ داو ءاعدلاو لاؤسلاو ءادنلا تاوج ىنعم هناف تاجأ فالح ةوعدلا ةباجا ىفالا ل معسل باحتسا نال .(باجأ نم

 ىنعع باحتسا نوكنا اهدا نيهجو لمتع (لوقلا ةدارا ىلعهلوق) باجأف الع . نولطملا ل. صح ىفالا لمعدسنال

 انتعابالا ضعب نم < ضعب نوكمجوا ذه ن.هرهظ.ال , ( دحاو لص أ نم امهنالوأ هلوق) عسيضأالىاالثاق ريدقتلا وكب نا 'اثلاو

 اهدارف ىتأوأ رت ذ نمهلوق نمتمهفةر وكذملاةكرشلا(1ا اهبنيب هلوق) (4؟) > هدعبام ىلا ع.جار وهف لاصنالا

 راثآلا قو اهم ًاشواعو تلاطملالالقتسا ىلءةلالدلاو لاهتبالا ىف ةغلامال ام ررب نكست توللادعب

 اول كآ 06 رمطٍباجتساةل افاخاممنلا هاأ انر تام سجلاقتف ىعأ 0

 7 .عيضأال قابىأ (0 لمازج عضاالاا) ماللاب و ه سفنب ىدعي و باجأ نم صخ ًاوهو

 ان "ال (ضعب نم مضعب) لماع ناب (ىف 007 ذنم) لوقلا ةدارا بعرسكحااب 4 ىرذو

 ّ - عامجالل وأداحتالاو لاصتالا طرفلو ا دج او لصأ نمامهنالو ارك دلانم ىقنالاو ىتنالا نم نك دل

 3 2 نا ىور لامعلل دعو امفلاجرلا عم ءاسنلا ةكرسش أهم ناب ه ةصرك_عم ةلج ىه مو نبدلا ف قافتالاو

 1 . ءاسنلا رك ذيالو 0 ا ذيهللا عمسأ ىفا 0 تلاق اهنع هلا ىضر يا

 آن م 5 نردلل راكعلاو ناطوالا وأ 1 ا هانا مظعتلاو

 1 ًارقو داهملا ف (اولتقو) رافكلا (اواتاقو) هلجأن مو هللابمهتامياسبس (ىليبسف اوذوأو

 || موقمهنم لتقاا دارملانال وأ ل ضف ىنادلاو اييترتسجوتال واولانال سكعلاب ىاسكسلاو ةزج

 ف  (مهت ايسميونعن رذك الإ ريثكتال اواتق يصاعنب او ريثكنباددشو اوفعضي مو نوقابلا لئاق

 || نمتباثا كلذب مهيأ ىأ (هللادنع نم اباوثراهتالا اهتحكنمىرجت تانج مهباخدالو) اهنوحمال

 0 1 ه«ياعرداق تاعاطلا ىلع (باوثلا نسح هدنع هللاو) ا هنمالضفن هللاد_نع

 ْ 3 ةةشو أهتم ادار ماو لسو هيلعهللا ىلدىنلل باطخخاو (دالبلا فاو رفك نيذلاب 0 كرش

 ا لعجامناو بطاخلل ىنعملاف ىبهنااو دح أ لكل وأ نيب ذكملا مطتالف هلوةكيلع ناك ام ىلع
 || ظحلاو ةعءسلا نم هيلع ةرفكد املا رظننال ىنءملاو ةغلابلل بدسملا ةلزنم ببسلل الب زنتبلقتلل

 نوك ءاسنلا كش رخآلا

 لام الاء ءازج ىفلاجرلا كح

 ىأ(لضفأ قاثلاوهلوق)

 اواتاق ىلعاولتق مدقنت هج وأ

 نممهف ىذلا لتقلا نال .

 لْضفأ ةداهشلاوهو اولتق

 ناك اذا اذهوةلتاقملا نم

 1 58 ىلعالزنمانتدعوام هريدقت فوذح ىلعقاعين ا ز وجب و ةناكتساو !ديعتوأ لاثتمالا مهضسب ناكأذا هناللوفلا ش 9 1 : اذه نم ,هفن كارتشالاةاع
 هيصتقي اع اممدعل ناب (ةماي ةلامولإ انزح الد) كالسر هج الع هامعم لبقو مهيلعالو<وأ 0 نق 1

 1 ثعبلاداعيملا امهنعةللا ذر سابع نا نعو ىعادلاةباحاو نمؤملا هب ةناثاب (داعيملا فا غال كنا) 5 3 0 1 ١
 د "سس ككاد 00

| 

 اد_-|ولوتةقااو لئاقملا

 نب رباغتم اناك اذا اماو

 هلوةارك ذاموه هجولاف

 هلوق ) ادارملانالوأ
 نوكيف( هتمأ دارللاو

 الىأ ردقم فاضم انهه

 اليزنت هلوق) كتمأر رغي

 نا ةغلابملا (ا ببسلل

 نكنال كنرغياللصأ

40 

 1 ني_:مؤلاض عب ناىو ر مهعرا نمو مهرجاتمو مهبساكمىف مهطسنت نم ىرتامرهاظإ ال ىلع هبل دتسل ةبراغلا

 7| نمانكله دقو ريذا نم ىرئ امففللا ءادعأ نان ولوقيف شدعنياو ءاخر ىف نيكرشملانو رباوداك |[ - بطاخ ارارتغاب ىهنا|ىتاعن
 0 ىف هن دمرمصقل ل يلق عاتمبلقتلا كلذ ىأ فوذأ دةبمربخ (ليلقعاتم) ل ازفف دهجلاو ع وبا 2 رع نال

 كا 0 لحام لشالا ةرخآلا فاين دلاام مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نينم ملهنلا دعأم ب 1 ارتغم يطاخلاةروربصل
 0 اري نيذلا نك هسقنال اودهمامىأ (داهملا سشبو منهج مهاوأم م ) عجريمب رظنيلف م لا + :العلاهلاقال كاوا

 !!رججج !! اراعشا هيفنا ,قازاتفتلا
 ار قاثلا نع ىهلادارماولوالا د نع درو ىهنلاو هن رارتغالا ببسملاو بلقتتلا نيعيبسلا ناب

 5 . ةيراغلانال ار خم اناا نوكل اييس سدل اراغىلقتلا وكن ال انههةيديسلا ارهظن ال لوقت ناكلوةلام كو ازا رارتغالا ىنعأ

 0 نا ةيلق_علا مولعلا ىف قةحدقو نام اول راكم او ككلاو عاطقنالاو علسعلا نإ أو-رصدقو نافياضتم ةبرورغملاو

 3 ١ ةنيفيل اراغ باقتلا نوكب ىهناا ى واعلاقناىلوالاو ةدحاو ةجردىاعمامملب رش“ الل ايس ايد اوت حس

 - (داهلا شب واوق) رارتغالاو»ىذلارآلا فياضتملا ند يفي ةب راغلاوهىذلا نيفياضتملا د, ىفذ نالرارتغالا نعبطاخما بهن



 هيفو هلوق) لّمأتَف رانا لادا ن ءموهغم اضيءازخالا لك لوقت نأ كالو هلاك ىلءءازخالا لمح نأ ب جيف ةدئافلا نعايلاخامالك '

 لعجو رانا !لاخ داود ىذلا ىنامسجلا ىلع ءازخالاوهو ىناحورلا باذعلا مالكا !ذهىف بتر هناذ ( مظفأ ىناورلا ب اذعلا ناب راعشأ ٠
 ناك مظفأ ىنامسجلا ناكول ذا عظف أ ىناحورلا ناب رعشيف ءازاا ةيطرشلا اةإ جلا نبم دارملا نأ ىنْكنالو ءازجلوالاو اطرمش قاثلا ٠

 انب رهلوقو اهباذ-نم ةياقولا بلط رانلا ب اذعانقف ىلاءتهلوق نم موهفملاضيأو تاذلابدوصقملاوهنوك«ىتح ءازج ل« نأ رحال

(1 
 هنمذاعتسملا لي وهم هبدارملاو كردأد قف نامضلاىعرمبكردأ ن.,طوق ريظنوهو ءازشالاةلاغ ||

 نيااظالامو) عظفأ ىناحو رلاباذعلاناب راعشاهيفو هنمةباقولامبباطو مهفوخة دش ىلع اهيبنت ّح ْ

 ببس مهما ظن ا ىلع ةلالدللرم_ضملاعضومرهظملاءضو ونيلخ دملا مدارأ ( راصنأ نم
 ةعافشلا ىف ةرصنلا ىفن نم مزاب الو اهنمصاللا ىف مهنع ةرضنلا عاطقناو راذلا مهطاخدال

 عمسملا ىلع لعفلا عقوأ (ناممياللىدانيايدانمانعمةساننا اير ار -هقب عفد رصنلا نال

 قو عومسلاس فن ىلع هعاقياف تسل ةغلابم هيفو هيلعهفصو ةلالداع ومسمأافذحو

 ليقو مالسلاو ةالصلا هيلعلوسرلا هبدارملاو هنأشل ميظعت هدبيقتمث هقال_طاوىدانملا ريكذت
 نأ) صاصتخالاو ءاهننالا ىنعم اهنمضتل ماللاو ىلاب ىدعي امهوتنو ءاعدلاو ءادئلاو نآرقلا

 ةعبتتاذاهتاف انرئابك (انب ونذانل رفغافانب رل انلثتماف اونمآنابىأ (انمأ افكب رب اونمآ

 عمانفوتو) رابكلا نتحم نع ةرفكم نك-لو ةحبقت_سم اهناف انرئاغص (انت ايسانعرفكو)

 منا ىلع هيبذت هيفو مست صرف نيدودعم ممتبحصل نإاصوص# (رارإالا

 باحصأو باب رأك راب وأ رب عبج راربالاو هءاقل هللا بحأ هللا ءاقلبحأ
 عوام لا هد سعأ امل هلاةتمارهظأ ادلب اوثلا نم كالسر قيدصت ىلع ان: دعوام ىأ (كلسر ىلع

 ىف روصقوأ ةبقاع ءوسل نيدوعوملا نم نوكي النا ةفاخ لب دعولا فالخا نم افو>ال هيلع

 روك ذملا بلطاا ىلع ليلدهن أك هب زخأدةف رادلا ل خدت نمكنا ٠١

 ندهو هلنأ ءاقا نوم

 انتدعوام انتاوانر

 ند ةباقولا باطن ليقدن كف

 ىزالا تئتلرانلا باع
 ريدقتلا اذهو هياع

 فاحامةباغنا ىلعلدب

 ةرصنفلا ىن نم مزا_.الو

 هلاقامل در (ةعافشلا ىف

 ا فانك بعام
 قل اتسم ةرصنلا قت
 ةغلابم هيفوهلوق ) ةعافشلا

 نا هتارهاظلا نال ا

 ناك اعومسمىدانملان اك

 ا رطل امومسم هنالك
 ىدانملان اى الو ىلوالا

 ا اف عوشس مريع
 ريدقتلا ن وكي ناوهو ئذ

 5 00 ال اح ياللا (اىدانملا ريكشت فو هلوق) ناعالل ىداشإ ىدانم ءادب انعم 3 1

 .ظعتلا ىلعالاد ايناثدييقتلا مث الّوأ قالطالاناك امناو نامتالاىدانم '
 ءادنلإد- نايم رش نا لا .(اونمآ نابهلوق) ءابلاب ىنادلاب و ىلابىدءتن.لوالا رامتعالابف ا ام هسمتل هلوق) هب 5

 ايدانم تعمسأ لاقي نأ ماليالذا طقف ناعاللالو ناالليدانيل اريسفت نوكين امال ال اونمآنانا 4 بقو لوقلا سى 5
 الاد ليفاثا هناله>ةموهو ةتبلا ةنريسفتلانااو ركن انييفوكلان ا ىنغملا بحاص هلاقام انرك ذامقفاوب واونمآى أ

 روك ذلالاثا|ىفىإت جول اذطو سهذىأ دحسعاذه كلوق فد>سعلا سفن بهذلا ناك كت دّتكس فن لعفا نكي /لعفا 2

 ىدانيل اري_سفت اونا -اونمآ لاقىأ نام الى داش ىقعملاو اردقمانههنا لاق نانو عاطل د هدجنناناكم ٠ م

 ناعالا بلطبىأ او 2 ىداني ىنعملا نوكسف نا« الل ىلاعت هلوو نعل هاذه نار هاظلا (اونم ا هلوق) لمأتف نامل ١

 رعج هلوق) صالاىفتاطلاو ىلةتسملا ف لابقتسالاو ىضاملاىف ىنعملارابتعا قب نك-اردصملا ىنعم لعفا!تلعج ناو نانال

 ففخريسكلاب بحون وكسلاب بص عج باحسن او لاءف ىلع ل ءاف عج تبي مهنا ىلعر وهلا ىنازاتفتلا ةمالعلالاق (راب وأ 3

 ةييقاعلا# ئسناكنإب نيدوعوملا نم نكي مل اذا (ةبقاعءوسل نيدوعوملا نم نوكميالنا ةفاخم هلوق) فنالا فذحب بحاص ٠
 هتاعداءجوال نيدوعوملا نم ىعادلا نكيملاذاو هللا هدعوامبلطاهانعم نال ةر وك ذملا ةرابعلاب ءاعدا|هجواللاثتمالاىف ارصاق وأ ٠



7 
7 

1 
 ل 6

 ادئسالاطانمنالءاوق) ان نال هج ولاا مل فاشعلابحاص كرت لو ف #ضلاو دعبل نممدكت ع نيكول

 م هلديال ريغتلا|ذه ذا ص وصخ نمل اح ىلا صو هخ لاح نمتادوجوملاريغ:لاكل تاما عماجلا ىلاعت ىرابلادوجو

 ريغمتبثف كإذك سيلر الص ه:ءكفنيالهلامزال ص وصلا ريغتلا وكن أ مزلالاو هتاذى ةتقم ئشلا ريغت نوكن أ نكمال

 لوقثو هريغت ىلام الكلااناقئاضيأ اريغتم ئيشلا كلذ ناكن اف هببساهريغتنوكمةر وك ذاارو.الا ريغ
 ةتدثف ريغاملا نع جراخ

 مزافارج لهو ريغتماضيأو هنآ ر يغع ناكن ا روكبالءايشالل زيغمتاذدوجوتءثالصأ | ريغتم نوكدال ريغب ناك ناولساستلا
 ريغ نم» دوجو تاريغتلا لبقب نكم لك ذا دوجولابجاو وهاذهو دا اريغتم

 :اةوهف» دج ومةدارابدجوفادوج وم نك", لفه

 ' ةسدقلات اذلا دحوت ىلعلادر وك نمل فالت+الاو ضرالاوتاومسلاىقتاخ قىذلا رمتسملا كلا ماظنلا نام هدجوم نم ريغتلل

 تامدقملا عب هيفربتعاناو رب رقتلااذهو تافصلا نماهريغيلاةلماكلا 00 ةدارالاو ةر دقلاو لءااباهفاصتاو

 ١ 5 يا . هه : 111

 || ريغتلاوهلالدتسالا طانمنال ةبآلاهذدهىف ةثالثلاهذ_ه ىلعراصتقالا لعلو ةرقبلاةروسىف رس || - < اهعنج ىتلا ةيسدخلا
0 

أ راهنلاو ىلنمللا ريغتك ئغلاتاذىف نوكنأاما هناف هعاوت 0 ةضرعتمهذ-ه»و ىوذل فاكهنكلا دياعملا
 ريغتك هئزجو

 ١ سو هيلعةتلا لص ىنلا نعواهعاضو ل ديني كالفالا ربغتكهنعج الاد اهر ردح لات تاسعا 0 و رئاصيلا

 || هنو رك ذبىأ (مهب ونج ىلءوادوعقوامايقهتلان ورك ذينيذلا] مف كتم ل اعارق نكت 6 اوق) بابلالا ى اوال
 د ' ىف عرين أب ح أن م مالسلاو ةالصا|هياعهنعو نيعحطضمو ن.دعاقو نياق اهلك تالاحلا ىلعائاد 0 (ىصانعلا

 . ةالصلاهيلعهلوقل مهتقاط بسح ثآلثل' تائيطا ىلع نول في هانعم ليقو تدارك ذرثكيلؤ ةنلا ضار ر || مناف ةفسالفلا مالك نم
 وهف ءاع |"ىون بنج ىلعف عطتسن مناف ادعاقف عطتستمناف اما لص نيد> نب نا ارمغل مالسلاو ار و -- اوتبثا

 هندب ميداقع البقتسم نكالاهبنج ىلع اعجادذم ىلصي ضي رلانا ىف هنعهللاىضرىفاشا:_ح || اذكو ةيعونو ةيمسسج
 علاق كت ادابعلا لضف ا وهو ارابتعاو الالدتسا (ضرالاوتاؤمسلا قاخ ىف نوركسفتي و) تاكرح كالفالل اوتبنأ
 الصلاهيلعهنعو قاما نمدوصقملاو بلقلا, صوصخماهنال ركسفتلاك ةدابعال مالسلاوةالصلا || اهءاض دااهبلدبتيةيعضو

 20  ؟ر كلن أد هشالاقف موجنلاوءامسلا ىلا رظنف هسأر عفر ذا هشارف ىلع قاتسسم لجر اني مالسلاو || اذعبامتازجأب سن ىهىنلا
 1 هدإ) هلهألضفوولو مالا لع فرش ىلعحضاو ليلداذهو هلرفغف هيلا هللاراذنف كلر فغا مهالاقلاخو ج راخلا ىلإو ضعب ىلا

 || ىآ هيفركفتملا ىلا ةراشااذهو كلذ نيلئاق نور كف. ىأ لوقلاةداراىلع (الطاباذهتقلخام مف عرشلا لهأأامأو اهنع

 ٠ . هتقلخام ىنعملاو قولا ىن«مىفامهئالامومااوأضرالاوّتا مسلا نمقواخنلا هب, ردن أ ىلعق احلا لب روصلا رصانعلل اوسْش

 ةميظع< هتقلخ لب ةمكح ريغ نماعت اًضاميع
 ابسوناسنالادوجتول ادبمن وكن أاهتادح نم

عاطىلع هنخو كدفرعم ىلع هلدد المادو هشاعمل 0 ال | 1
 دمرسلا ةداعسلاو ةيدبالاةايحلالائيل كت

 ال ل سلا را 0 ا

 هل اممهءاعن ا ىلع ةلالدلا ىه الاد و هيضتقياممي مايقلاو هيفرظناابلالذ الل( رانلا

 هنآ اق تا
 هني زحأ د_ةف رانلا لخدت نمكناانب ر)“ ةذاعتسالا ىلع ههاج ضرالاوتاومسلاتقلخ || “ اولاق لب ةيعضو 0 :

 : نوحبسي بك اوكلا
 70 ةياغ : نوحبسي كلففف لكىلاعتهلوق لثمع ركلا نآرقلا فهياعصناك كالفالا ىف

 كلو مم ونج ىلعو ىلاعتهلوقاريسفناذه ( نيعحط ضمو هلوق) لاوحالا ريغتمرك ذاملك ناف رب! قاطع ىتكنأكوالاف

 تالاخلاءازإب تارابعلا عي ونته دي اوف نم لعل لعأ او لوقأو رصخأ هنا عم هنعلود_لاةدئافامو نيعجطض ولقي ل /لوقتنا

 نعو قتشااوهىذلا دعاق عجوهىذلا دوعق ةغيص) ةلاح نعو مايقلا اوهىذلا ردصلالاو> الا نمةلاح نءالوأ ربعفتارايتعالار

 دعب هئييعت لع لدب رك ذلاب عا>طخالا نار قلا| صيصخ# ىنءي (ه-_ةعهللا ىذر ىعفاشال ة وهفهل اوق) رورجلاو راج اب ةثلاث ةلاح

 انعم ليقولاقاذلو ةالصلا ري غن ورك ذننمدارملانارهاظلالي3ناف ةيفنملاى أر وهاك ء اقلتالازوجالهناو دوعقلا نعزكلا

 هع هيفن وكيف ةالصاللماش .وهف قالطالا لع لومحرك ذلءاناق رهاظلافالخت ال_هكاىلةرك ذلا لج نال ةجنوكم الف نواصي

 نمناك املهنا رك ذامحيضوت (1لاءافلاةدئافو هل اوق) ىفاشللة_حرتأتلا ربسفتلا ىلعةبآلا ن اهدا ملاين ىلوالاو لتأتف

 هباعةجرلاو ناسنالا قا ةبانعلا قلاخلل ناكهلاقام رى ا ناسن لا ىتان ًادبمامهنوك نءرك ذامضرالا اوتاومسلا اخ دئاوف
0 



 ةذب

 ةنملا لخ دب و راملا نع حزحزب نأ بحأ انم 1 كر ا هيرب رفا زول 1

 (اين دل !اةايحلاامو) هيلا قؤي نأ ب حام سانلا ىلا ىفأبي ورخآلا مويااوةئلاب نمؤي وهوهتينمةكردتنف

 هنرتاشل ىتح رع ومانمس ما ىلعهي سادي ىذلا عام ااباهرمش (رورغلاع ل اهفراخز راجاذل ١

 راغعجوأ رد صمرورغلاو غالب عاتمهل ىمهف ةرخآلااهب باطن اما ةرسآلا ىلعاهرث نم سا 2 : /

 تافالا نم اهيصيامو قافنالا فرياكش ) مكلاومأ ف ( نريتح ل هللاو ىأ (نولبعل

 بعاتملاو ضاصالاو فواخلا . نماهماع درب امو حار لاو رسالاو لنئقلاو داهملاب (مكسفنأ و)

 لوسرلاءادع» نم (اريخكىذأ اوكرسشأ نبذلا نو لبق نم باتكلااونوأ نيذلا نم منعمستلو) ١

 اون طويلاهعوقو لبق كلذب مهربخ أ نيماسللا ىلعةر ةكلاعا ارغاو نيدلا ف نعطلاو رسوتباستتا و ل ل ا

 كلذ ىلع (اوربصتناو ) اطوزن مهةهربالىتح اهتاقلل اودعتس ولام>الاو ربصلا ىلعم عفن ا

 ندم (رومالا مزعن#) ىوةتلاو ريصلا قعل (كاذ ناف) هللا سعأ ةفلاخ (اوتتت) | :

 و 4. هدف غب دهس ا ىادياطسا اكابر - ىتارومالا تايوتا 0

 دا اورتن ١ أرقو مئتبطانخل ةباك نا هيلا د 1

 نبذلاقاثيم هللاذخ ا هلوق 5 هنعنانىذلا مسقلاباوج مالإاو ا ءايلا,شايعنءاةءاورفف

 كينلاو هيلا و ةفتلد مو هوعارب 0 (مهروهظءارو) قاثم ا ىأ (هوذبنف) باتكلل ريمضلاو '

 4 .ةيع ناب هؤاقلاو هيل دعب صن هإ_ءعج هضيقنو تافتاالا مدعو دادتتعالا كرثىف لثمرهظلاءا 2

 (نورتشي امسئبف) اهضار ءاو اندلا ماطح نم (اليلقانمت ) هلدب ارالاتخاو (هباورتشاو) ْ 7

 ىلع نعو ران ئم ماحعلب م الدان ءاماع متن 7 نم لد هيلع هللا لصارلا نعو مهسفنالن وراتخت | ِ

 اوماعي نأ معلا لها رد نا عملا لهأ ىلع هتياذخ ام هنع ىلاعتةللا ىلا

 (باذعلانم ة ةزا مب مهتبسحت الف اولعشت ماع اودمعن أن وح او امينو-رفي نذلا نيالا ”

 نءذلالوالالوعفملاو نيئمؤمللوهلب اطاخا لعج 1 ندوإسوديلعنلا وصلوا باطلا |

 نم اولعفام نود-رفي نذلا نوسحنال ىب اوك يأ أن مهما سل الفهلوقو ةزافع ىناثلاو نوحرشب

 رابخالاو قل اراهظاو قائيملاب ءافولا نماواعفيولا-: اودمحن أن وبحب و قحلا ناتكو سيلدتلا |[

 ل

 الوعفما يباع دي نافو ذ_ نب_.ح الوعفمو لءاف نيذلا نا ىلع ىفاثلا ف اهمضولوالا ىف ءابلا ْ
 لوالا لوعفللاوأةزافم مهسفن  نيسحالف اون ىنوحرغ.نيذلا نبسحالو ليقدن اكفهدك وم ١

 مهرفكب (ماأ باذعمطو) لوالا هلوعقموهلعافو لعفالديك أتمهنيسحي الفهلوقو فوذسحم ١
 امفالحمو ربخاف ةاروتلا ىفامم يش نءدووما|لآس مالساوقالملاهيلعهاعور مهاد
 اورذتعامث وزغلا نعاوفاخت موقىفتازنليقو تازنف اواعفامباو-رفو هوقدصدق مهناهورآواهبف

 مهتقفانو نوحرفي مهناف نيقفانملاف تازنليقو هب اودمحتساو فاظ1ن ةحلصلا اوآ رمل | ٠ْ
 (ص رالو تاومسلا كلم هلو ةقيقحلا ىلع هواعفب , لىذلا ناميالا, نيماسملا ىلا نودم>:ةس 0 |

 ربقف هللانامطوقا در وهليقو مهماقعىلع ردقيف ( ريدقّث ؛ لك ىلع هللاو ) مهرس كلج | ظ

 ىلع ةحضاولئالدل (بابلالا ىلوالت ايآل راهنلاوليللا فالتخاو ضزالاوتاومسلاقان فنا

 مكمهولاو سحلا بئاوش نعةملاخلاةوال|لوقعلا ىوذل هتردقو هماعلاكو هتدحو دعاصلا وسو ١ ظ

 حتفو ءايلابورمعوبأ او ريد ك نباأ ١ ارو 4 :مةاحنلاب ني زئافىأ باذعلا نم ةأحعتع .ةزافع قدصأأب 3

 مزائسمراذلا نعدعبلا ل يق

 ةكافاف ةنحلا لوخدل
 هناعم هرك ذب ميرصتلا

 انلق مازلةسالا مدعل مهو

 نايراثلا نمديلا نأ

 بارصأ نم ديعبلا نوع.

 ىذلار و كاوهو فار عالا

 هلوق) ر'زلاوةتد2 نيب

 ع 1(غالب ع اًتءاهعاف

 7 الادصاقمىلا هن امي

 نا هلود 3(

 ا (رومالا

 ىًالوعفملا ىنعع ردصم
 هنمدارلان وكف مو ,زعملا

 موزعموادبعلامو زعماما
 هلوقي دارا اوهو ىلاعتهلنا

 هلوق) هياعىلاعتةنلا مزعام
 ندا ىلإ (هللاذ 2 ااه
 نأ لهملا لهأ ىلع قاثيملا

 قاثيملانخأدعب اوملعت
 اوماعينأ معلا ل_هأ ىلع

 لوالا لوع-ةلاوأ هلوق)

 لوعفملا ىأ (فوذحم
 فوذ_< نيس الل لوالا
 ىلاثا هلوعفم ةزافعو

 د ًاتمهبسحتالف ن روكو

 ديك اتلالعجاذا اذهو

 اذاامأو مهيسحتالف عوج

 لعفللديحأتلا لعج
 روك ذا سدل ذا لعافلاو

 لعافلاولعفلا الا اقباس

 لصتملا ب وهزمللاريمْصلاف

 لوالالوعفملاوهديك أنلاب

 1 ذاذكه فدحالو

 ىنحالو ىنازاتفتلا ةمالعلا

 بوصنملاريمضلالاصت!ىفام
 لوالا لوعفملاوه ىدلا



 لوال 5 : 0 يشيراطل مب ذعتب لانا ناكولذ | كعب مالظإ سدل ىلاعت هنو كل ومطاعفأ ببسس) مهي لعن نأ ىنعل م مذ عول د عال
 : زجوهىذلاب اذعلا كلذ ىنعمللان وكي ومرجريغي بيذعتلا لظلا نم دا ارلانالاقينأن كءاضيأو مئاملاعفرىناثلاو بدتسلاتوب

 | تعرب يع نميعذعت ةدازلا نال موجريغب سي ذعتلا مزلع ازملا فداز ولف موسريغب بذعيالحلاعت هللا نأ بي ر ةداب زربغ نم يطاعفأ

 لك أوهو ىلاعتهنلا نمام لظردصولذ لماكصقن لماكلا نعصقان لعف رودص نال ماظل ارك ذ رهاظلا ن' عم ةغلابملاةغيصب مالظلا

 مالظ ناكميظع ل ظهنمر دص ن..ومظعلاو ةعانشلا ةياغىف مظل | كلذ ناكل هنمدافتس# 2ك لكو قالطالا ىلع لراكتل وغلب كري: نم

 ل لب ناعالاب اجابة ر#لا صيصختلو دئاقالهنال بذك ةاروتلا نموهولهقن :اما رك ذامل_دحم (مهتاب رتفم نماذ- هو هلوق)

 بجو الب اهبحاص قدص ترجو ان اونامالا بجوتالةز ركملكنا موق موهفم لوقت نأ كلو نا الاب اجا ىلع لادزكم :

 دافت ؛مهبذكن ا لاقي نأ ىلوالاو ىوعدلادر ال ناعالا بجوز اها ةزجتملانا تايثاسحيف ةصاخل | ةزجهمملاهذهوه ناءالل

 ن رافءاينغأ ن نو ريقف هللا نااولاق نيذلا مهانيا |دهعدتلا نااولاق نيذلا نوكن مدافتسي نأ نك<. ٠ 1ع نيقداص منكن ا ىلاه:هلوق نم

 ف ةباسلا نيذالةفصةيناثلانيذلانوكيف ةنعللامهياعممكح ف هبوخاو 2 (6) نب روكذ لا نياوقلاب لئاقوه صاحنف

 قا ةصاخاةز مالا هانيابوح 0 0 0 اتنإبر ةباتمتأب اور ل

 هنلا نا اولاق نبذل لوقا
 م6 ذكىلعلدف انءلادهع

 | لف متلقىذلاب و تانببلاب لبق نمل سرك ءاجدقلق "كلذ فع رش تازججللارئاسو وهف ةزجتم ديدمتهياللوةلااذ_هىف
 اتازتمي ىح و اب رك كه لبق ةمهؤاج السرنإب مازلاوبيذكت (نيقداص متن ؟ نا م هومتلتق

 مهفقوت ناكو'ه.ناينالاوه قيد- 3 0 - ولا ناكمراف مهولتقفهوحرتقااهو قيدصتا ةبج وم لملك اذهب مط
 : از إن ق ىلعاو رتجاو رخأ تاز مف هبءاج نيو لاف ل الناعإلا» نع!.هعانتماو || قباسلالوقلا ىف مهبذك
 هيلعهللا لص لوسرللةيا ست( رينملاباتكلاورب .زلاو تاندبلاب اؤاج لبق نم لس ٌريدكدقؤ كوب ذك || (تانيبلاب ىلاعت هلو-ق)

 ْ ١ ئشلا ترب ز نم مكلا ىلعروصقملا بات كلاوهوروب زعجربزلاودوهيلاوهموقبي 0 0 م ليقنا

 ا | [ةلاعتمةمكيلاو بالا ءاج كلذلو ماكحالاو عئارسشلا نمضتيامنارقلافرعفباكلاوهتسح || فر-هظا هبال متلق ىذلا

 . ماشهو ريزلاب و صاعن: 1 ارو هترحزاذا هترب ز نمرجاوزلاو ظعاوملار زلا ليقذ نار ةلاةقاعى [| ىذلا نوكم اذلق مهمازلا

 . ديعوودءو(ت ,وملا ةقئاذ سفن لك ]ل تاذلاب تانيبلل ةرياغماهما ىلعةلالدلل راجلاةداعاب باتكلابو | تاذيملا فالخاد متاق

 0” ل و ا 0 ميمعت دعباصيصخت نوكيف

 ”املاهيلعةرق 0 اهلبق نوكيدق ناب رمش ةقوتلا 5 روبقلا نم كمايق ءاج طرشلا اذهنا ىدسلا
 هب

 "اهتعدمب (رانلانعح زحز نف) رانلارف- نم ةرفحوأ ةنجلا ضاي رنم ةضور ربقلا مالسلاو ءانثتسالا عمةاروستلا ف
 " دارملالينوةاحالاب ( زافدقف ةنملا لخدأو) ةلككب تذحلاوهو ح زلارب رك-:لصالا ىفةحزحلا : :
 فى 00 ) ةلجمبب ذ+لاوهو حزلارب ر 0 معزي ع ءاجنملاق

 00 ازوفلاو ادمحو حيسملاالاراذا هلك ًاتناب رقب هب كيني :-هوقدصتالف هنلالوسر

 00 ريزلا نوكي نأ نككءابلا رركت ملاذا ىنعي (ةلالدالهلوق) يملا ثيم لاي راجةداعلاءذهتناكو مالسلاوةالملاامهلع

 1 ارمشأاو ماك>الا ىلعهلاتشا رابتعاب باكو ءايشالا هنييدترابتعاب ةنيبدحاو ع ناكسف رابتعالاب اهريغو تاذلاب تانببلا نيع
 قا 'رياغتبار عشم ناكءابلاررك اذا نكسل ضع ىلءاهضعب دحاو ءوثتافصفطع نم نوكيفراتعالارياغتب فطعلاناكف

 3 (همدعو نب ونتلا عم بصنلا,هلوق) باتكلاب وفلوقناذكو اهرب ركن مدعرهاظلا ناكل تاذلاب !دحاو اناكول ذا
 غ هتيفلاف اليجالوقو اقيفراباتعع«تدتاعمأ هنرك ذفىليدلادوسالا ىنأل اوقىف اك اهني ونت مدعو ةقئاذ نيونت 3 وما

 دعم لعافلا مساو بوصنم هللا نال ةفاضاالو بتعتسم ىلع افوطءمارور< نب ونتاب رك اذ لصالاالياقالا هللارك اذالو 4 بتعتسم

 ا لع داي دلك اذه نوكيوح روبقلاف رجالا ضب لاسإب رعشب لبلدي لقب ماعا (حاةيفوتلا ظفلو هلوق) ىفنلا ىلع

 نا جدن داو ايندلا ف نوكيدإءاو روجالا ضعب لاصي اهإبق نأ ىلع لدي ةمايقلا مون روجالا يفوت نال هب هياذعو ربقلا
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 امب) باذعلاولا ةراشا ( كذا لالا عملك الارك ذرثك كلذلو هنادقف نمفوخلال هب هل“ ْ

 ناءايلإبأ رق نمانكو مطاريخوهنول نبي نيذلا لخ نيستالو ىأءالوعفم قباطتيلافاضّمردقءاتلاب ||

 لّوالالوعفملا ناك لودوملاهاعج ناو بس< نموأ ملسو هيلع هللا ل_صلوسرلا ريمض لعافلا لعج

 رش) لخبلاىأ (وهلب) مط اريخوهمهاخءالخبلا نيسحالو ىئهيلعن واخ ةلالدل افوذحم | ١
 نومزايس ىنعملاو كلذان ارب (ةمايقلاموبهباواحامنوقّوايسل ماع باقعلابالحتسال (مط |

 هللا هلءجالا هلامةاكز ىدؤيباللجر نمام مالسلاو ةالصلاهيلعهنعو قوطلا مازلاهباولخاملاب و ١
 ءالؤط اف ثراوتءامنامهيفامالو (ضرالاوتاومسلاثاريمةللو) ةمايقلا موب هقنعفاعاحش

 عفان رقد م. زاجف ع ءاطعالاو عنملانم (نولمعيامبهللاو) ةبوقعلاوةرسسحلامهبلع |!
 )#ديعولا ىف غلب أوهو تافتثلالا ىلعءانتلابىفاتسكسل او ةزجسو متصاعو صاع نباو

 مالسالا ىلا مهوعدب عاقنيق ىب دوه. ىلاهنعىلاعتهنلا ىضرركب ىفأ عم بتك مالسلاوةالصلاهيلع || ١
 لأس ىتحريقؤهللا ناءاروزاع نب صاحنف لا قفا س> ذرة هللااوضرقي نأوةاكز لاءاتياوةالصلا ماقاو 8

 ىلا هاكشف كقنعت رضلدهعلا نمانشسي امالوللاقو ههجو ىلع هنعةللا ىذر ركب وب أهمطلف ضرقتلا

 انداعىف هظفحتسوأ ةيتكلا فئات ىف هيتكتس ىأ (قحريغب ءايبنالا مهلتق واولاقام بتكذسإ |[

 ءايبنالا لق عم همظن كلذلولوسرلاو نارقلابءا 5 :ساو لج وز عهللاب رفكو هذا ةميظع ةلكه نال ةلموال

 اذهلاثمأهنم دعبتسيل ءايبنالا لّتق ىلع أر تجا نمناواهوبكستر ا ةع رجل وأ سيل هنا ىلع هيبنت هيفو

 باذعاوقوذلوةن د) ءاملابلوقن و عف رلإب مهلتق و ءاتلاحتفواهمضو ءايلاب ب ةكيسو زج رقولوقلا

 كارداقوذلاو ديعولا ىف تاغااممهيف وقر اباذعلااوقوذمطل اوقن نابمهنم مقتنن وىأ (قب رولا | ١

 تةصناذءلانال انههدرك ذوتالاحلاو تاسوسحلارئاّس كاردال له عتسي عاستالا ىلعو موعطلا |

 مظعمو معاطملا ليصحتل هيلا ناسنالا تب اح بلاغو لاما ىلع كلاهنااو لدخسبلا نعئيئانلا مطوق ىلع

 10 نال سفن الا نع ىددالاب ربع مه.صاعمرئاسو اذه مطوقوءايبنالالّتق نم (مكدبأ تمدق

 ىف نا ثيح نمباذعلل هتيببسو تمدقام بع هطع (ديبعلل مالظب سيل هللانأو) نياطامعأ
 كلامو فرشالا نب بعك مه (اولاق يذلا” ىبمما ةبقاعمو نحنا ةياثث ىختقملالدعلا مزلتسي للا ْ 1

 ل رس و هسا ككل 010:3 اسك نمؤنالنأ ) اناصوأو ةاروتلاف انرمأ (انيلادهءهّللانآ) اذوب نب بهوو صاح فوىبحو

 ( ىاث  (ىوانم) - 8)

 ناك هلوف) لوصوملا نيس <لعافلعج نا ىأ (لوصوملاءاءجناوهلوفإ رخأآلاىلءامهد- لمحل ىأ (هالوعفمقباطتياهوك) ٠
 ارش هنوكلا نايب ىأ(كلذاناَتب هلوق)الوعفم عقب الفع وف صريمض هنال لوأالوعفةوهنوك,ن ازوجيالل (اذدذ< لوالا لوعفملا ٠
 ذاةافانمالو قيقا هانعم ىلع هنا ثي دما نمدافتسملاو ةيعبتةراعتسا نوقوطي نأ ىلع ءانباذه (١1نومزايس ىنعملاوهلوق) مط 5

 هنمدش ا روضحلاو باطن فدعولانأل (ديعولا فغاب ا وهوهاوق) قوطلا موزاهل+ لاب داضيأ مزمل, و ةةيقح ليلا قؤطي نأ نكي ٠
 .رفكلاةكىذلاعامنابضقتيدهعلا 2 (م1/) ١ نانمءاهقفلا هلق فلاكاذه(دهعلا نماننيبام الولهلوق) ةبيغلا ف ١

 ناف (هبتكسنس ى أهل اوق) ١

 و نآرقلاب

 ىفمانتكدقارهاظلا ليق

 لوزن نالةبتكسلا فئادك

 كلذ اولاقنادعب ةنآلا
 ةيتكللانارهاظلاولوقلا

 تيثنس دارملا ائلق هوبتك

 ةيتكللا فتاح قهتادعو

 ءازمساوهلوق) هوحشمال

 نال (لوسرل

 هللا ضر قب ىذلا اذ نم
 (تاغلابم هيف وهلوق)

 اذ_هلاق ىلاءتهنا ىلوالا

 لاعتملا هناذب مط لوقلا

 للاعتهنا ةيناثل |ةطساوبال
 بجوُأفانرك ذ ام .هسمأ

 مهيمأ ةثلاثلا قوذلا مويا

 اردا ةوذ

 ده ل عج

 هنا قعملاو

 ىلع لادوهىذلا قوذلاب

 ٠ باذعلل ميك

 نال مهنطابىلا هلوضوو

 ةعبارلاهلمزاتسم قوذلا

 قارحالابناذءا!فصو

 قوذلادارباىفانرك ذامو

 ايس اهرك ذاع لوا

 هلوق) فاكستلا نمهيف

 ( هيلع



 هك ل111 ورا ةمالعلالاقو فاشكلاىفاذكحتفلإ ىناثلا امناةءارق ةىأأ (اذ هىلعهلوق)

  ةلخأد ةيلاحواولا لعج باوثلا لب باذعلا ةيراقلا الم ناعالا ف لوخدلاو ةبوتللىذلا ءالمالا ع نكيملالوربخلا عضومىفاودادزيلو

 "ند مانهه سيلا ةفطاعلاواولاب لص<ال ىنءمااذهنار هاظو باذع مطنوكيلو اودادزيللوقي نا ةلزنع نابسألا نع ىبهنلازبح ىف

 يفوح عاما هن عزي ب ردصمأام ل عج ىلع ثءابالف هب رد رقما نانا هيفو وح ا هج ويغص رعاه تعا هم

 " الوىنعملانافردصملا لب وأتباه دعب ىتلا ا لع نأو ردصملا لب وأتب لعفلا لعحام ناب اوحلاو ذاك امنالاقت نار هاظلاف نيب ردصم

 امناو محتل ىلوالا ةءارقىهو ةروهشملا ةءا ارقلا ىلعذا نبني اكسيل(. اذه ىلعهلوق) مناللم طانئالمادايدزا او رفك نبذل نبسح

 | افتسملا ةرامع ىف نا لعاو ةذاشلا ةءارقلابةيااخلا ص يصختل ةجوالف اضيأةيلاحواولا نوكت نا ز وجر سكلا ىلع ةيناثلا

 . ىلعواولانإ مزج هنافرك ذاع راعااهبف سلذا ف اشكلاةرايع فال ةيضارتعا اولا زاوج نوك ىلا ةراشازوجلاق ثيح

 ' نيصاخت نونمؤملا نوكن أب سانملانوكياذه ىلع مت تأت اطخ ىأ (نينمؤملاةماعل باطخلاهلوق) ةيلاحا ةروهشملاربغلا ةءارقلا

 نينمؤملا مهنمدارملناكولذا
 هلوق نا رهاظلا نكل

 لا نيطلتخم مككرتال
 ناكءام ىلاعتهلوق ريسفت

 ئهو"نيئمؤلا ردبل هلا
 نينمؤملابدارملا ن ا ىلعل دب

 نيقفاملاو نيصاخلا معيام

 ةرابع ريغدق ةإ جلاب و

 ىهويىجبنيامع فاشكلا

 رذياةللا ناك امل يق هناك

 لالا ىلع مكنم نيصلخلا
 طالتخا نماهماع متنأىتلا

 وأ هلوق) ضعبب كشعب
 ىنعي (اهياع لدينا

 هننا لص ىنلاعالطان

 َن وكي ب رغلا ىلع |سوهيلع

 قب رطبامهداح نيتي رطب
 دهاشي نأ ىناثلاو ولا

 ىلعةلاد تامالعٍلسو هيلع نب ىلص ىبنال بصنارك دعب نءنوكيىمأ ىلع دبا سعأ

 " ىنولوقيالىأ (مطجوأامالا نولوةيالوهلوق) قيقحتلاو فشكلا لهأرباك !صضعب ةركا كلم لعرد 0 رافكسلا عراصم

 "- نمدارملا نوكن أ نكي (1اىتمأىلع تضر علاق مالسلاوةالصلا هيلع ها بيغلا ع ندعو لا عت هللا ع نعرابخالاو عئارسشلا سعأ

 و ةمادارملا نوكي نأ نكي و ىف رفكم, »نمو قثالخلا نم! ىف نمؤب نمتماعأ ىلنمؤي نم تماعأ هلوق ىنعم نوكي و ةباجالاةمآةمالا

 6 . نما فن موي نمتماعأهلوق نمدار لنآ ارهاظلام قوعدمهلاةلصاولا قئالخاىأ قوعدةمأ ىلع تضر عىنءملا وكيف ةوعدلا

 | ارقنمو قيسام ىلعهيفتا ارقلا (مط اريخوه إضف نمةنلا مهات اامينولخس نيذلا نيسحنالو

 )05( سات] نيقفانموأ ا اقلطم
 || اوكر اوصل نأ طرا المان ادانعم ضارتعاربخ مطغاسئاو ناسي الاف لوخ دلاوةب وتلا لب

 0 ' ]دمام اودادزيل ىأ و اولا نمالا- نوكي نأ زوج اذه ىلع (نيهمباذعم طو). ممم طرفامهيف

 أ[ باطما (بيطلا نم ثيبحلا زيع ىتح هيلع متم ىلع نينمؤملارذيل هللا ناك امل نهم باذع مط
 0| ىح مك ةفانم نم صا فرعيال نيطلةخع كك. رتيال ىعملاو هرصع ف قيةفانملاو نيصاخلاةّماعل
 51 نعذبالو اهيلعربصيالىتلا ةقاشاافيلاكتلاب وأ 9 اا و> ابهيدن ىلا جولاب صاخلا نم فانا ازيع

  هيلدتسي وعك-:طاوب هب ىنلا ريتخييل هللا ليبسىف سفنالاو لاومالالذبك ممن روصلخملا احلا الا

 . اهديدشتو ءايلا ارسسكو ميملاح ل رجارقوو دئاقع ىلع

 1 نم ىبتج هللا نكس او بيغا| ىلع كعلطي اهلنا ناك امو !!نوكسو مملارسكوءايلاحستفب نوقابلاو

 ع ناعاورفك نم بواعلا قام ىلع علطبف ف بيغلا لعد قوبل هللا ناك_ امو (عاشي نمدإسر

 اهيلعلدبام هل يصني وأ تابيغملاضعبب هيو هيلا جويف ءاشي نم هتلاسرل ىتح هللا نكسلو

 . نيبتحتادابعمهوماعتو برغلا ىلعاعلطمهدحو هوماعت ناب وأ ص الخ الا ةفصب (هلسرو ناباونم" 9

 , اقداصد_# ناك نا اولاق ةرفكلانأ ىور مهلا حو ًاامالا نولوقيالو هلا مهماعامالا نوماعيال

 .تاعأو ىتتالع تضر علاق مالسلا هيلع ًاىدسلا٠ نعءعوتازيفرفك نمواذم نمؤي نمانربخياف

 نحنور فلك نموهب نمو نم فرعي هنأ معز هنانوقفانملالاقفر فك نمو ىنمؤي نم
 . انفرعيالو هعم

 . هردق رداقبال (ميظع رجأ' 'ملف) قافنلا (اوقتتو) ناميالا قح ١( اونمؤتناو) كلدح

 0 ردا تاناك ام لاقي نأ ب

 2 2 سم سم ص حس وص رح ص حل طع م جان هل ل صحم حم ج تم دنع صحت

 ادعت هيام م قع 1 كد ع دشد ذاق وعدك ' تبقا ره ممل 11/77 ره هتك ةتجاأا 3

 هيرو

2 

 ءانلاب

 ١ اذه (قافتلااوقتنو نامالا ق>اونمؤ:ناوهلوق) لعأهلوسرو للاوهري- غ دارلانوكن انكم وءاقالو ءهريصعى ادوجومناك

 أ - باطخلااذهفلاخذةيحو ةصاخ مهيقفانا نوكينأ الا كاتم سا نيدشولا ةماعلا الالو اىفباطخلانوك نا ماليا

 3 ىلع ةناداي ا او قلعت نأ لعار ”ريغو نمل ادن رعالاب هيلع منن ًاامىلاعتهلوقوهو ةبالاهذهىف قاس سلا باطخلل

 - (قبسامهيفتآارقلا) هريغ 1 يقتني نأ جياماوفنت و ىنعملا نوكفهقالطا ىلعىوقتلا قبب نا بسانملاو فاشكلا
 ا ةيآلاوط ىلغامنااورفك نبذلا نيتالو ىلاعتهلوق نم



 ا
 ا

 خل هانعمىفاثلا ىلعو ةراضلار ومالا نم ًايشهنلا ءايلوأىلا اولصي نر هانعملوالا ىلعف ( ردسلاو لوعفملا لمثح هلوق) ءايلوالل ١

 مط ظلا ل_ءج مدعوهىذلادوصقملا ىلع اليل داهرك ذىفنا لاقي ناىلوالا(1لا ةدارالارك ذفو هلوذ) ر رضلا نمأيثاورضي 5

 ىلعاليلدناكا ةرخالا ىفاظح مط هللا لعجال ليقول لاقيال ظللا كلذ مطل صح مل ةرْشآلا فاظح مط 3 ريل اذاهنال ةزنآلا ىف
 ل_عجلامد_عدوصقملانا عم لمملا ةدارامدعلب لعجلامد_ءةدارا ل عملا مدع نم مزلباللوقنانال غلب !ناكفلعملا مدعةدارا !

 لوألا لع ل مكناب جب الا اذهنم ىناثاالوعفملانال ايناث الوع_ةم ه واعج م (هنملدب ىلعاءاو هل اوق) هيفةغلابملابسانملاف

 نالد>او لووفم ىلعر ركع اءاوهلوق) لجلاحصي ىتح فاسق ريدقتب كحاين اثالوعفم هإ_عجال |ذطو كلذ.كس يل انهه نكحا

 نالنيلوءفملا ماقءاماق نوك,ناحصي روك ذملالدبلاو تاذلابدوصقم ريغدنا ثيح نم ىحنن اى ىفهنم لدبملا ىأ(1-ا ليروعتلا 1
 ةجاخلا اف تبسح بابىل !وعفمدحأ )هه ه) فذح زاوج ص دو ليقناف تنسح باب ىل |وعفم ماقماهمايق حصااهلج عم نا

 ماقم لدبلا مايقرذعمىلا

 لا او راصتفالا

 | موقوأنيفلختملا نم نوقفاذملامهو هيلعاصرحاعي رس هيفنوعقي ( رفكلا ف نوعراسنبدلا ||
 هللااورسخإ نامهنا) هلوقل كياعاونيعي و كو رضي نافوخ كنزال ىنعملاو مالسالا نع اودنرا

 . || لمتحأيشو مهسفن ام نو رضي او رفكعلا ىف مهتعراسعايشَنلا ءايلوأ او رضي نل ىأ (أيش
 نوكبال نا راصتقالاف مهنز<الءايدنالا فهلوق الخام عقو ثيح ىازلارسكو ءايلا مضب كن نزح مفانأ ارقد ردصااولوعفملا

 اروك ذمالناثلوعفم اظحمط لعجالأةللا دب رب) لكلا فكل ذ كن وقابلاو هيف ىازلا مضوءايلاحمتفهناف ربكالا عزفلا
 قتلو اردقمالو ١ عفو رثكلا ل عميتومو مهئايغطودامت لعل دب وهوةرسآلاف باوثلانماسما ( 00
 اروك ذن هنوكدالنا || ناو هج رم ظحمط ن روكبالنأ نيجا ارلامحر أ دارأىتح ةباغلا غلب مهرفك ناب راعشاةدارالا

 انههو ارد-ةم نويو عم (مظعباذع مطو) ةرخآلاف ظح مطنوكينأ درب مل ىلاعتهنال رفكلاىف مسهتعراسم

 هلوق) فذحلاال راصتقالا (ميلأباذ_عءمطو أيشدتلا او رضينا ناممالاب رفكتلااو رتشانيذلانال/اباونلا نع نامرلا
 نال ( خا اهق- ناكف | الو[ 2كرعلا نم دنراوأ نيفلختملا نم قفان نم صيصختدمب ةرفكلل ممعتوأ ديك اتللرب ركع
 امنا طخلا مع ةدعاق | بسح نم لكلوأ مالسا|هيلعلوسرال باطخ (مهسفنال ريخ مط ىلءغاقا اورفك نيذلا نيس

 فرحا نعلصفتةب ردصلا|| وهو لدبلاىلعلي وعتاانال دحاول |وعفم ىلعسدتقااعاو هنملدب ىط ىلءاع او لوعفم نيذلاو

 ىل_ع اهيينت اهليق ىذلا فاضمري دقت ىلعىناثلالوءفملاوأنوءمسب مهرثك انابسحت مأىلاءتهاوقك نياوعفملا نعبوني ا

 مك> ىاهدعبام عم اهنوك || نا اورفك نيذلالاح نيسحتالو وأمهسفنال ريخءالمالا نا باتصأ اورف.ك نيذلا نيسحتالو لثم

 فانثتساهلوق)ةد-اوةلك عبتاف مامالا ف ةاصتم تعقواهنكسلو طا ف لضفتن ااهقح ناكو هب ردصمامومهسفنال ريخعالمالا |[ '
 (اهلبق حلل ةلعلا وهامب || هزيح فام عمناو لعاف نيذلان ا ىلع ءايلا,بوقعي و فاسكتلاومداعو ورعوبأو ريثك نبا رقو || :

 محلا ىلع ليلدىنهي || ليقو رمعلاةلاطاو لاهمالاءالمالاو مصاعو ةزجوصاعنت١ نآرقلاعيج ىف هنيسحتفو لوعفم | 3

 نابسحلا مدعوهو مدقتلا (امتااودادزيل مطىلغاما) ءاش فيك ىعريل لوطلاهل رآ اذا هسرغل ىلمأ نم مهأش دمحم 1

 ءالمالا ناكأذاهنافروك نإ || "6 !“ىرقو ةبقاعلا مالةلزتعملادنعو ةدارالا مالماللاو ةفاك امواهلبق محللةلءااوهاميفانئتسا || '

 مئالادايدزال طانءالمانااورفك نيذلا نيسحالو ىنعم ىلعءايلابنبسحالو ىلوالار سكب وانه حتفلاب
 العالباد ناك مالاةدايزل ملاك 25 02 2 سا ا ل اا

 بهذموهأك مهعادايدزا هللا ةدارالىنعملا وكي ىتح ةدارالل تسيل ىأ (اةلزتءملادنعو هلوق) مطريخ مهءالمأ نانايسح مدع 1 ا

 م-ط ىلا ا ىف نارسسكب ىأ (كوالارسكب وهلوق) ىلاعتهللا ىلءزئاجريغوهو ةلزتعملا دنع حيبقمهمادايدز |ةدارانال ةنسلالهأ ٠

 هللا ءالما نوكب نأ اما وا اللوق: نا كل (ةبوتلل لب مالا دايدزالمط انءالمانا او رفكن يذلا نب_سحالو هلوق ) مهسفنال ريخ 8

 الكنا باوجلاو احيدتلوالاريسفتلا نك, مل ىفاثلا ن اكن اواحيصريسفتتلا اذه نكي ملوالا ناكناف ةبوتللوأ مئالادايدزالمط ىلاعت ٠١
 م-متب وتل مهؤالما نوكي لب كلذ كن وكيال ن المت< و مهنا ةدايز مهتالما نم ىلاعت هللادايص نوكي ناجي ديهناللمتحم نيرصالا نم 1 ٠

 ناس< نامالا ىف مطوخ دو مهنب وتل مهؤالما ناك اذاليقناف. نيلاتحالا ننذهىل ءناروك ذل !ناربسفتلاو ءاشياملعففي هنبانال 5

 ردقرم اذازنوك امنارك ذام موزلا لق ىلا ل_هأ به ذم ىلع للطاب وهو ىلاعت لادا ىمفالخ مزلالاو ناعالا ىف اواخدد واوب ودي 00

 الفةب ينتلا ناكمنام زف عاستالاىأ ءالمالا نامز ىف هن وتلا ناكمالم_ط يلغاالاق ناب ردقاذااماف رنا عيث



 . اهلعهجو رح بجوي لب رانلا فص خشلا لو د بجوبال امين اكن او ناميألا ليف ناذ ( رانلا هبحاص ل دب ىثح صني و هلوق)
 نهج رخهناثيدحلاىفدروك

 ىوملال عفو بجاولا

 رانلا ف لوخ دلل نيبحوملا

 نايب هد امو هلوق)

 فانت ساةلج ىأ (هتنطيشل

 هنوك ىلع اليلد نوكت
 امو هتفصوأ هلوق)اناطيش

 ناطيشلا ىأ(ه راخي هدعل

 فوود راشالا مسال ةفص

 اغا ىنعملاف ريخ هءايلوأ

 فو* ناطيغلا لذ
 سلب |ىنعيهلو3) هءايلوأ

 ليقناف (ةنعالاهياع
 نا هن اانهههمالكل صح

 طمتملا ىلا ةراشا اذا ناكأ

 ناطيشلا نم دارملان اك
 ناكناو ىوغالا ىنعملا

 دارملا ناك لوقلا ىلاةراشا

 الو سيلبا ناطيشلا نم

 قرفلا اذههيج ونرهظي

 لّؤوالا ىلع هناقرقلا انلق

 نم دارلانوكي نأ دبال

 نال سيما ريغ ناطيشلا
 اماو هريغن ايفسااو امعل
 كثعاالفلوقلاد رأ اذا
 ريغ ناطيشلابدارب نا ىلع

 رد-ةي نان كلب سيلبا

 نوكيىتحرك ذاكفاضم
 وه امك سياب ناطي_ثلا
 ناطيشلا ظفل نم ردابتملا

 بسني فيك ليق ناف
 باناق ناطيشلاىلا امطوق

 روك د1|لوقلا لضحامل

 هتسوسو و ناطيشلا سس 1ك
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 دوق 1 05( ' كار جون ناعالا تعطاتلق نانا نم لدرت نش ةبسبهبلق ىف ناك نمرانلا
 || لوسركلذ غلبف عوجرلاب اومتواومدنءاحورلا اونابفاوءجراسمل هبا أو نايفساي|ن أىورنوةتم

 أ سمالايبانمون ريضح نمالاانعم نجرُحاللاقو هبلط فج ورخاإهباغح أب دنف لهو هيلعقللا ىلص للا

 ىلع ىهودسالاءارجاوغلب ىتح ةعاج عم مالسلاوةالصلاهيلعج رفن
 1 ناكوةنيدملا نملايمأ ةينام

 || اوبهذف ناكرشملا بولاق ىف بعرلاهلا قل اورجالا موتو شيال ىتح مهسفنأ ىلعاوا ءاحتف ح رآقلاهب اداب

 || دوعسمنب معن وأ سفافبع نم مهولبقتسا نيذلا بكرلا ىنعي (سانلامطناق نيذلأ]/ تازمف

 || هنالوأ د-اوسرفالاهلامو ليخلا بكر ينالفلاقي اكمهسنج نم هنال سانل هيلع قلطأو ىحشالا

 نايفسابأ ىنءي (مهوشخاف ملاوعجدق سانلانا) همالك اوعاذأو ةنيدملا نم سان هيلا مهنا

 "||| هيلعلاققتثشنالب اقلار دب مسوم اندعومدتايدحأ نمهفارمدتا دنع ىدانهنا ىور هنادكأو

 3 ىقبعرلاهللال زراف نارهظلارمع لزن ىتح ةكمل »أ ىف جر للباقلا ناك اهكفىلعتةهللاءاش نا مالساا

 || بني ز نم ريعب لج مط طرسشف ةربأل ةنيدملانودب ري سدق دبع نمبكرب رف عجري نأ ادب وبل
 لبالا نمارسثع هلمزتلاو كلذهلأسف ارمتعم مدقدقو دوعسم نب ميعن تأ ليقو نيد ملا اوطيثنا

 " || نورتفأديرثالادحأ كتم تاغي لف كرايدف عك ونأمطلاقف نوزهجتب نيماسملا دجوف ميعن حرف
 0 1 د ىتمج رخ لولو نجرخاله ديب ىمفن ىذلاو مالسلهيلعلا ةف اورتفف <لاوعجدقواوجر نا

 ' ]| لوقلل نكتسلا ريمضلا (اناعا مهدازف) هللانبسح نولوقي مهوابك ار نيعبسف حرف
 اوتفتلي ل مهما ىنعملاومطلوقلل زرابلاوددحو ميعن هبدي ذل ناهلعافلوألاقردصلوأ

 0 لباوفعضي مو هيلا

 ناميالان|ىلعليلدوهقهدنعةينلااوصاخأو مالسالا ةيج اورهظأو مها عيدادزاو هللاب مهنتي هب تن

 "|| منلاقصقني ودب زب ناسجالاهللالوسرايا:اقامونعهللاىضررمع نبا لوقهدضعي ءصقني و دي زب
 3 ةلج نمةعاطلا لعج نارهاظ اذهو رانلا هبحاص لخ دب ىتح ص قش و ةنجلا هيحاص لخ دي ىتحدي زب
 0 (هلللانبسحاولاقو) جل ارسدانتو لمأتلا ةرثكو فلالاب دادزي نيقيلاناف لعجت ل نااذكو ناممالا

 ىئافي رعتةفاضالاب ديفتسيالدنا بسحما ىنعع هنأ ىلع لدي وهافك اذا هبسحأ نم انيفاكوانبسح

 ردبنم اوعجرف (اوبلقنافل هيلا لوكولا منو (ليكولامند) كبسح ل جر اذه كلوق
 || اردباوت الميت اف ةراجت !ف حب رو (لضفو) هيفةداب زو نابالا ىلعت ارثو ةيفاع (هللا نم ةمعنب )
 14 ىذل(هللاناوضراوعبتاو)ودعديكو ةحارج نم (ءوس مهسسعم)اوحب رواورجناف اقوساهماوفاو

 تينا! مهيلعلضفتدق (ميظع لضف وذةنلاو) مهجورنو مهتءارجب ني رادلا ريب زوفلا طائموه
 ظفحلاب وودعلا ىلعةءارجلا راهظ'و نيدلا ىف باصتلاو داهملا ىلا ةدرابلل قيفوتلاو ناعالا ةداب زو

 فاختلل ريس هيفو لضفو هللا نمةمعنب اويلقنا ىتحرجالا نامذ عم عفب.ل|ةباصأو مهعوسيام لك ع

 ]| ناطيشلاو نايفسإبأو أ امعناطبشملاهبدي ري(ناطيشلاكتاذاعا هناوزافامهسفن مرح ثيح هيأر ةئطختو

 ' || ربدقت ىلع هلوقىلاةراشالانوكست نأز وجي و ربخ هدعبامو هتفصوأ هتنطيشل ناي هدعب امو ك1 ذرب

 (| جورخلا ن عنيدعاقلا (هءايلوأ فوح) ةنعالا هيلع نسيلب | ىنعي ناطيشلالوقكلاذامناىأفاضم
 سانلل ريمضلا (مهوفاختالف) هباحصأو نايف سوبأ مهنبذلاهءايلوأ ف و2 ولورا عم

 ىلوسر عم اودهاؤ ىرمأ ةفلاخيف (نوفاخو) ىتاثاا ىلع ءايلوالاى لاو لوالا ىلع قاتلا

 كتنزح الو رك مانلا فوخ ىلع ىلاعت لاف وخ راثيا ىذتقي نامبالا ناف (نينمؤم متتك نا

 نيذلا

 0 يناثلا ريسفلاوهدو هباخضأو نايفسابأ ءايلوالا نم دارا ناك نا ءاياوالا ىلاولاتقلا نعنب دءاهتلاب ءاياوالارسفي نا ىأ لوالا ىل<



 00000 از ز ز ز] ز] ز] ا ل

 .نك ل لشرا

 وذلك - 3. ىرع معلب ساروا  :"ىيرح ىد>>فل يبا

 (05 ءادهشلال احن 10 اذا ىخذرع سل هورك١ ذىذلاردقتلا ذك هءايحأس مالا ٠

 هللا ىلص هللا ل وسر! ب اطخلاو ردب ءادهش ف ليقود حا ءادهش فتازن (اتاومأهللا ليبس ىفاولتق

 اواتق نيذلا ىلاوأ بسح نموأ لوسرلا ريمض ىلا هدانسا ىلع ءاءلايثئرقو دحأ لكلوأ ملسو هيلع

 ديد ةلاباواتق صاع نبا ًارقوةند, رقلا دنع ف ذحلاازئاج أديم لصالا ىف هنال فو ذ<لوالالوعفملاو

 دنع) ءايحأ مهب بح أ لب ىنعم ىلع بصتخلابى رو ءايح أ مهلب ىأ (ءايحألب) نيلوتق 2 ةرتكما

 مهان ا امب نيحر فارع دحأ مهنوكل 30 اتوهو ةنملا نم (نوقنري) هنمىلزووذ (معد

 ةنملا ميعنب عّملاو ىلاعتهنلا نمبرقلاو ةيدبالاةايحلاب زوفلاو ةداهشلا فرشوهو (هِلضف نمقثلا

 اواتقي ل نيذلا نينمؤملامهناوخاب ىأ (مهاوةحلي ل نيذلاب) ةراشبلابن ورسي (نورشبتسي و)

 لدب (نونز<مهالو موياعفوخالأ) ةبتروأانامز مهفلخ ل نم) مماوقحليف

 نينمؤملا نم مهفلخ نماوكرت نملاحوةرشآلا سمأ نمط نيبنأب نورشبتسي مهنا ىنعملاو نيذلا نم
 بوبحب تاوفنزحو رود عوقو فوخاهردكيال ةايحع ايحأاوناك اولتقوأ اوناماذا مهتاوهو '

 نديلاب ار ىئفلالهناد كردمرهوجوهلب سوسحا لكيطا ري_غناسنالا نأ ىلعلدنةب ًالاو

 اهماغنوضرعي رانلانوعرفل ىف ىلاعت هلوق كلذد, وي وهذ اذتلاوهلأتوهك ارداهيلعهقوتبالو

 ريط فاوجأىف ءادهشلا حاورألاق مالسلاوةالصلاهيلعهناامهنعىذر سابع نبا ىوراموتنآلا

 كلذ ركن أ نمو شرعلا لظ ىفةقاعم ليدانقىلاىوأتو اهرام نملك أتو ةنحلاراهأدرترضخ
 ءايحأو أ هون دو هققحتتل لالا ىفهباوفصوامتاو ةمايقلا موب ءايحأ مهلاق اضرعواحي رالاح ورلاريولو

 داجاو ةعاطلادايدزا ىلع ثعب وةداهشلا ف بيغرةوداهملا ىلع ثحاهيفو نامالاب وأزك ذلاب

 قلعياو ديك ُأتالهررك (نورشبتسي) حالفلابنينمؤلل ىرشب وهيلع معنأام لثمهناوخال ىنمي نا

 ةمعش) مهسفن ًالاحا ذهو مهناوخال ت<لوالانوك,نأ زوجي ومهياعفوخالاهلوقل نايب وهام هب

 ةداب زو ىنسحلا اونسحأ نيذلل ىلاعتهلوقك هيلع ةداب ز (لضفو) مطاممال اباوث (هللانم

 ًارقو لضف ىلع طع هب رشدتسملا ةلج نم (نينمؤملارجأ عيضيالهطاناو) ميظعتللا هر يكسنتو

 نم ناب رعشم مهنا ىلع م طرأ كلذ نأ ىلء لاذ ضرتعم فانئتسا هناىلع رسكلاب ىفاسككلا

 (حررفلا مهاصأامدعب نملوسرلاو هللاوب اجتسا نيذلا ةعيضمهروجأو ةطيحمدهلامعأ هلناماال

 هتلمجب (مظعرجأ اوقناومهنم اونسحأ نيذلل) هريخأدتبموأ حدملا لعب دنوأ نينمؤإل ةفص
 نونس# مهلك ن يبيجتسملا نالدييقتلا ال ليلعتلاو حدملا نيفصولا رك ذنمدوصقملاونايبلل نمو

 : مههسوفتو ءايحأ م ناب بيجأو باسحلا نم نوهني فيك" اوأتق نبذل نا هيلعدرب (فوذخلتالالومفلاو أراتق اولتك نذل ىلوأ ةبازأ

 ءافخ مهيلا ىهنلا اذهلوصو فاضي 0 امهنان وبس الو ءايحأ مان دوماعي مهنال ىبهنلا |اذطةدنافالل وة نألئاقل اوةكرد دمةيقاب 3
 باسملا ع نع ءادهنلا ىسبن نمدوصقملالاقيف فاكت نا عدلا نسل اورك ذاك بارعالا نمهجولااذهف ةلإجإب و لقن نم ديالو ا

 ظفلب ( موهيسحا لد هلوق) ليلقوهورخآلا ىلعراصتقالاو تبسح بإب ىلوعفمدح 1فد-زاوج هيف اوركذام ىلعهناممهريغىمنروكذللا 2

 ا د بسام ءايحا مهنا
 تت 3 1 بساني ف 2 ل يي بيبي بإب بيبي ببي بااااااااامد#د#د-دب-بيبابيبنببيبببيب<

 لب ردسقني ن نبذلا نيسحتالو ل م «دقةاحنتلا ايس دوعقلاو كالهللاببس نوك, لاثقلا نأ
 اذا اص هوصخ ءايحأ مهماعا

 بالف |اذهم بطال ناك

 لو هيلعللا ىلص لوسرلا
 نابسحلاداربالاقب نأالا
 كردمدل اوق) هك اسملل

 نأ مزايهنا هيف (هناذب

 هنوك امأو اكردم نوكي
 ةجاحريغ نماكر دم هناذب

 زوجبال[رهاظريغف ةلآىلا

 ندبل!ب ارش دعب نوكينأ
 كلذ نوك ئشب اقلعتم

 ح ردك كاردالةل [ئيذلا

 تك لا لعا صعد
 ثيدحلا نافذ قيقحتلاو

 سابعنإا نعى ورىذلا
 مهحاورأ را حيرص

 لمتحيف ماسجاب ةقلعتم

 ماسجالا كات ن وكت نا

 هذه ىاكايك اردال نال

 تالا مهنادبأ ةأشنلا
 نم هدارم لاق. ناالاهل

 مدع تاذلإب هك اردآ

 ىذلا نديلاىلا هجادتحا

 ناف ايندلاف هبىداعت

 هلوق)هبارخ عمقابهك اردا همهم ا 2 دك ا سكك 1702

 راشتسالانوك ناز و< ىأ(+خلا لؤوالا نوك<نازوجو وقر ماو كا مهرو رسب ءادهشللةيآلا ىفدلا(طتاذااو

 ناراشتسالان وك ناهرك ذىذلال وألا لاتحالاولاهتحا|ذهف مهسفن الا ناجتتسا راسن ةسالا|كهو مهنا اوخالاح | اراشتسالوال ١ ا

 اضْرَبَعَم ةنوكو قبسام ىلع اقوطعم سدا ًادتبم مالكدنا ةانومو فاخككلا 3 35 (ضرتعمفانئتسا هنا ىلع هلوق) ناوخالا لاح + ٠

 رك ذنم دوصقملا هلو ) نياصتم نيم الكنيب نوكت نام زابال ةضرتعملا ةل+انارع اذه نمو فوطعع سياومالكلا رى هنوكل : ٠

 ةباحصلا نيبيجتملاى ًامهناف (ا مهلك ن يبيجتسملا نال هلوق) ىوحنلاتعنلا الإ ىوقتلاو ناسحالانيفصولا نم دارملا(نيفصولا

 نيرو ماعلا '

2 ' 

 ب



 اهمساو:لةثلا نم هففخمنا نأ ىنعلاو فاشكلا ىفاذكُم (نيبملالط ى اوناك ناش | ناو ىنملاوهلوف) فرسشلا
 الدناف تففاذاناعمالا فيعضاب وصنم هفذح نا نم بجاحلا نباهلقامفالخاذهو ىنازاتفتلاةمالعلا هلاقك فوذحم

 لوالاف (]]ساةلمتجلل ةفطاعواولاو هلوقإل
 لصالاىف ةمدقمن وكس

 هفرظالوهلوق) واولا ىلع
 عجا ارهف رظريمض ( فاما

 ماقوباص ل ىأ متلقولا

 رافكلا ه-تيلُكو هل اوق)

 (هءزاول نماهمال انّدااهامس
 فاشكلا ةرايعاذكه
 مهنالهبهذمل ةيسانم ىهو

 نوكيالاذه لثم نأ ىلع

 بيلغتنال هللا ةداراب

 حيبق نينمؤملا ىلع رافكلا

 حيبقلادب ريال ىلاعتودو
 ةذسلال هال بسانلاو

 ةدارالا ىنعع نذالالاقب نأ

 نونمؤاازب يلو هلوق)
 زيعلادارأنا(نوقفانملاو
 ناهيلع دريف هللادنع

 هماعىفنازاتمم نيتفئاطلا

 زيعلادارأن او اًماد ىلاغت

 الن اهيلعدرب سانلا دنع

 لاعتهلوقريسفتل ىنعم

 دنع هزيم نينمؤملا لعيلو
 هللا |ءلعاابدارملاذا ىسانلا

 لاقي نأ ىوالاو ىلاعت

 معياوهلوق ىنعمن اهدا سمع
 نينمؤملا هللازيعل نيئمؤملا

 قاهادنعنونمؤلازيمتيف

 م 7 1

 وهو

 . نأ اثلاو اهردصتلتمدقابكل واولا نعةرسؤمةزمط'نوكتنأ 2 (00)
 || نآرقلاىأ(ةمكسحلاو باتكلا مهماعي و) لامالاوداقتعالا ءوسو عابطلا سد نم مهرهطإ

 ماللاو ةإيقثلا نمةففخلا ىهنا (نيبم لالض ىف لبق نم اوناك ناو) ةئسلاو
 1 . ىنعملاو ةقرافلا ىه

 : . مكتباسأ ا وأثر اظل اضف ملسو هيلع هللا ىل_د لوسرلا ةثعب لبق نم اوناك ناشلا ناو
 ٍ ىلع ةامحال ةفطاع واولاو رب رقتلاو عسي رقتلا ة ندمطا (اذهىنأ مكافاهيلثم متبصأ دق لصف

 "|| ىأكتباصأ ىلا فاضملا هفرظاشو متاقواذكمنلعفأ ثم فوذح ىلعوأ دحأ ةصق نم ق.سام
 |[ لتق نمردبموباهفعض متلن كنا لاماو دحأ موب مكسنم نيعبس ل تق ىهو ةبيصم كتب اصأ نيح منلقأ
 || ىأ ( كف دنع نموهلق) رصنلا هللااندعو دقو انباصأ اذهنبأ نم نيعبسرسأو نيعبس

 ةعواطملاو تاي اباطو رشم ناك دعولا ناف زكرملا كرتب ىعألا ةفلاخ نم مكسفنأ هتفرتفا امم
 2 رد 0 ءادفلا مرايتخاب ه6 لاك هللا ىذر ىلع نعو ةنردملا نم جورحلا رايتخاوأ

 1 ع فم بيصإ و تب ,سص.نأ ىلعو هعنمو رصنلا لعردقيف (ريدق ئشلك ىلع هللا نا
3 3 000 0000 0 

 ِك (هللانذابف) د1 مودي رب ناكرشملا عيجو نيم ملا عيج (ناعجلاّة ةلاموب جباصأ امو

 || اوقفان ىلءفطع (مهطليقو) ءالؤه رفكوءالؤه نامارهظيف نوقفانملاو نونمؤملازيمتياو

 1 نكد ريكو مهياع الل ميسقت (اوعفداوأهللا ليبس يف اولتاقاولاعت) ًادتبم مالكوأةلصل | ىفلخاد

 11  عرثكش مهوعفداوأةرفكتلااولناق هانعهليقولاومالاو سفنالا نع عفدللوأ ةرخآلا اولتاقي نأ

 3 | مءذول (5 انعبتالالاتق عنولاولاق) هنمرسكم و ودعلاع وربامم داوسلاإةرثكن اف نيدهاجلاداوس

 2 ةكلهتلاىلا سنالاب ءاقلا لب لاتقب سيل« يلع متنأام نكتلهيفك انعبن الالا 23 ىمسي نأ حصيام

 53 (نامي اللمهتمبرقاذئموب رفكدل .ه) ءازمتساوالغد هولاقاعاو هيف انعبتالالاتق نسحتولوأ

 1 برقر فكلا لهال مهلل.ةو مه .رفكت ةنذ 'ؤممهنمترهظتا رامآلوأ امهئافاذه مهمالكر مهازحتال

 نواوقي]/ نينمؤملل اليذو نيكرشلإ ةبوقتمطاقمو مطازتا ناك ذاناعالا لهال مهنمةرصن

 1 ةفاضاون اعالابمهتنسلأ م واق ئيطاونالن ورمضيام فالخنورهظي ( مهب واق ف سيلاما مههاوفاب

 "| ضع ىلا مهضعب هب ولامو قافنلا نم(نومتكي ام لعل وري وصتو ديك أتهاوفالاىلالوقلا
 0 ' نومتكي واو نم الدب عفر (اولاق نبذلا لت ارامأب الم هنوملعت منأو بجاو لعب الفم ةماعب هاف
 1 | هلوقك مهم واقوأ مههاوفابىف ريمضلا نم الدب رجوأ اوقفان نيذال فصولاوأ مذلا ىلع تصضنوأ

 0 ا ' ماع عاملابنضاهدوج ىلع * امىاحموقلا ف نأولةلاح ىلع
 نمد أم راقأ نم دحأم وب ل-:3 نم.دي رب مهلجال ىأ (مهاوخال)

 م م (اودعقو) مهسلج

 303 (اواتقام) ةنيدملاب دوعقلا ىف (انوعاطأوا) لاتقلا نع نيد_عاقاولاق ىأدقب ةردقةملاح

 (نيفقداصمتنك نات ولا ؟سفنأ نع اؤردافلق) ءاتلا ديدشتب اواتقام ماشهأرق لتقنم
07 

 0 1 مل 1 ! || وهو ىتاثلاب تك اهنكل 6 6
 | توملا سفن أن عاوعفداف هيلعبتكن مي لدقلا عف د ىلءنوردقن نا نيقداص متنكن ا ىأ (؟دتبم ل

 00 ا اا ولا نم رعف درع ةلانأ و ملاد جيلنا هايس | 00 كولا تاس نان توما نغ رغمرعبغ دوهفلا لأ عملا 01 ل ا 3

 ٍ هلوق) ىرهاظلا ناماللهنمب ,رقهراهظالاكو رفكلا ىلعرارمد اللمهنا داراااناق قافنلا نمأن ومتكدياع لعأتلل او هلوق نم



 ناك 00 ةغلابلاامأو 7 ةامرلاهب ١ مم را ةفارلالا 0 او 0
 هنال ريا ةروص ىف مالك لا نوك. ارصهدحأ نيهجو نملواغلا نع ىسهنا اب رص نم 00 اذهو ىن !حصامرك ذامىءءانعم ىلا ٠

 نال( ةيناثةغلابم و هلوق) هعوقو نعالضف ىنلا لواخا ةىكالهنا دغيف لولخا| ناكم !ىفن ىناثلاو مي رصلا ىهنا| ىلا ةجاحال ناديفي ٠

 صقن ناىلع مالكسلا ااذهلد (1-| مهعيطم باوثصقن الفهلوق) ان ذام ىلعىننل ناك امو هلوق نم تديفتسا ىلوالا ةغلابملا

 قالطالا ىلع احلاقي هنأ مهيهذم 2 )8١( .لبةنسلاله ًأبهذمفالخاذهو مظىصاعلا باققعو عسيلطملا باوبةداي ز و

 0 او اشرام لدغ

 ىصاعلا ب اذعىفدب زب ١

 نابجلاواملاظ نكمل

 باوجلاوةلزتءملا مالك اذه

 انه ظلا نم دارملان أ

 نألوالاو دعولا فال

 نيك ذام هنمدارملا لاقي

 51 ءاعلكوتلاب هوصخيلف (نونمؤملا لكوتيلف ةنا ىلعو) هنالذخ ىلجتسي امعريذحتو هللا ٍ
 متانغلا ف نوح نآىزلحصامو (لغين أ ىتلناك امو 24, اونماو ه اونسم طرصاءالنأ اوماع :

 دارملاو ةيفخ ىف هذخأ اذا الالغا ل غأو الولغلغي منغلا نمأيش لغلاقي ةنايمخلاىفانت ةوبنلاناف ١
 لاقف ردب مونت دقف ءا ارجةفيطق نأ ىورذا هن مهتا امم مالسلا هيلع لوسرلا ةءاربامأ هنم. ١

 اوكرتنيح دحأ مود ةامرلا هب نظوأ اهذخأ ملسو هيلعللا ىلص هللا لوسرلعا نيقفانملا ضعب 1

 مسقيالو هلوهفأيشذخأ نمرلسو هيلع هللاىبههللالوسر لوق,ن أى شن اولاقو ةمينغلل زكرملا ||"

 لوو ال راب اونلا نسق 0 هن أىو رام ىلع إ_سو هياعةللا بصل وسر ال ىهن'|ىف ةغلابملا اماو مانغلا

 ١" 0 كن ضعب ن را يال نوقف ارق ماا هدعم٠ نم ىلع م سقف مسوس هللا ىلصةنلا

 صقنرال لاقولب ا |١" لغي نأ بوةعب وأ قاسكلاو ةزجو صاع نءاو مفانأرق هو ةيناث ةخاامو اظيلغتالواغناقحتسملا .

 داتا وعي باوثنم امب تأيللغي نمو) لواغلا ىلابسني نأ وأ الغدجوب نأ هل دام ىنعملاو لوعفلل ءانبلا لع
 مرقد نول كنأب || .ةئاو لابو رم لمتحا ا ع د دنا ف ءاجاك دقن ل رام ل ىلا ا (ةمايقلا موب لغ
 الا نوماظي اللا ريسفم خلا ١١ لاقي نأ هإ_بقاعق'اللا ناكرايفاو تدسك ام ءازج ىطعت ىنعي (تبك امسفن لك فون )
 كدب رصقي ءافلا لاقي نأ || لكناك اذا هناف هيف ةغلابملاو دوصقملا ىلع ناهربلاكن وكيل ك- ملا مع هنكل بسك اهفوب مث

 ىلا اون وتف ىلاعت هلوقىف مهعيطم باوثصقشيالف (نوءاظيالم هو) ىلوأ كلذ كك لاغلافوإمعد ان ز ريباك

 كفن اول تقاف مكنرإب [| نمطخسب) عجر (ءاب نك ) ةعاطلاب (هللاناوضر عبتا نأ مويصاع باقعفدازيالو
 عبتا نغأ ىلاعت هلوق) || بجيربصلاناعججرملانيب و هنيب قرفلا (( ريصلا سب و منهج هاوأمو) ىصاعملا ببسب من َ

 ءافلاهذه (هلاناوضر || مهنيا تاجردلإب اوهش (هّللا دنعتاجردمه هوم جرملا كلذك الوىلوألا ةلاخا فلاب نأ |[
 ماما ماع (نوامعي امي ريصإ هللاو) ترودو مهوأ باقعلاو ناوثلا ىف توافلا نم

 عم نمآنم ىلع ع 1 ( نينمؤملا ىلع هللا نم دقل "يبس ىلع مهب زاجيف مهنع ةرداصاهناجردو |

 جم ميعافتا 0 ةءاعةتعملا ةمعن نا 3 مهصيصخم و موق نم لنشو هيلعةللا بص لوسرلا 1

 (مهسفن أ ع نمالوسر مهيفُثع ذا) هثعب وأ هنملثم فودذحمأ دتبمر العال منلئرقو | 1

 قدصلاىف هلاح ىلعنيةقاواونوكي و ةلوهس همالك اومهفيل م -هاثمايب رع مهسنج نموأ مهبسن نه

 لئابق فرشأ نم ناكمالسلا هيلعهنال,هفرشأ نم . ىأموشنأ ن. ”ىرقو هبنيرختمم ةنامالاو |[

 (موهيكريد) ىولا ل ةلاىأ (هنانامهماعاواي) مهنوطب وبرعلا ظ 3

 ةزمه ىلع ةقيقحلا فةمدقم

 حضوت دقو ماهفتسالا

 وأتامنافأ ىلاعت هلوقىف
 ءاغلا نوكتف متبلقتا لنق
 ةيفونوهو مدقتام ةيببسل
 نانا تيكا ام سنن لك

 ءابنموعسبتا ن م ةب وسلا

 عبت (مهلامعأب ماعهلوق) ير ذخر قاتم ن وك كلا 0 ' أش ىف لاقي مهاوأم ىنعملاو ( ربدقتا نههريصملا سب وىلاعتهلوق) ٠

 تارصيلابهماعرصبلان ١ نم مهضعب لاق بن ذوهو املاعهنوك نيعا ربصإ ىلاعتهنوكن أ ىلعلدب وهو فاشكلا ريسفتلااذهىف ١"

 ةفسالفلاتلاقف هانعم ىف اوفلتخا مهنكسل ريصإ ! عيمس ىاعت هنأ ىلع نوماسملا قفتا فقاوملاج رش ىفلاق كاذك نس هنا قخلاو | 4

 امهماةيمانركلاو ةلزتعملا نو انمر وه+لالافو تارصبا او تاعومسملاب ىلاعت هءاع نءةرايع كلذ ىرصبلا نسحلاوب و ىبعكلاو .

 ةلاحلا نا ةر و رسضلاب ل«نو نيتلاحا نيباقرف ةبي دباب دحئاناف هانرمصب من ايلجامانااعأ شانمل عا ذانا هحييضوتو علا ىلع نائدئازناتفص ٠
 لول تاغنلا نم ءافلا تفي (مهسفنأ نم 'ىرقو هلوق) راصبالاوه» ديازلا كاذؤ اهيفلعاا لوصح عمد از ىمأ ىلع لمتشت ةين ا 4

0 

 ل ا
 م 06



 اى ملا نارعاو كك ةنأكوا ىضاملانامزلا كلذ فدوجومكناك ك_تفنر دقن نإ ىه اورك ذامىلع ةناكد لاه د

 انههروك ذملاو لاحلا ةفبصن وبث يحن وكنامتاةيضاملا لاخلا ةباكح ناب هيلع نوقلعملا ضرت_عاو ف اشكل باص رك ذاق 1

 لكمومت, اذاو ذا ةلكبرطقلاقونامزلادرجل انههاذاجاجزلاناق لبقتسملاف نوب رضي نيحاوب رضاذا ىنعم ناللابةتسالا ةغيص
 . كدا ارقلا نك-!برعللامعتسا فدجوب لنا اذ- هو لبقتسملا ر يغىفاذا لامع:سا ىلع نايذبم نإاوملاناذهورشآلا ن ءامهْم

 نعمل اوق) ىروباسينلاةمالعلا هلك كلذب حراك هياعةث هريغسلو (689) هر وهو هبدهشتست ناب

 1 07 7 مون! ىلعلادلا ( نيةفانملا
 0 قاعتم ( مم ولق ىفةرسج كلذهنلا لعحيا) هب نيبطاخاونوك مل مهناوخا نا ىلع ل دد وهواولاق لوعفم

 ١ قطنلا ىف مهلثما اون وكنالىأاون وكتالو نزحوا اودعمطن وكما ىفاهلثم ةبقاعلا مال ماللا نا ىلعاولاقب ْ 20 1 1 . || نوفحي هلوق قام نوقفانم
 : داقتعالا نممطوق هيلع لدام ىلا ةراشا كل ذفةداخ مهم واق ىفةرسحهلء>بلداقتعالاولوقلاكلذب

 | نافمم ولقىف ةرسسح مهلثم وكن كءافتنا هللا لعجيل مهلثم اون وكنالى أى هللا هياعلدامىلاليقو
 ' تاململاو ةاياىف رثؤملاوهىأمط هوقلدر (تيع و ىحهئاو) مهمغيام م هتداضمو مهتفلاخم

 نولمعت ايهلاو) دعاقلاو ميقملات مي و ىزاغلاو رفاسملاىحب دقىلاعتهناف رفسلاو ةماقالاال

 ديعو هنا ىلع ءايلإب قاسكلاوةزجو ريثك نبا أرقو مهولئا نا ىلعنينمؤمال ديدمت ( ريصب
 | قاسكلاو ةزجو عفانأرقو هليبسف متم ىأ (متموأ هللا ليبسف ملتق نألو )او رفكن يذلل
 ْ داسوهو مسقلا باوج (نوعمجنامم ريخ ةجرو هللا نم ةرفغلا) تاعتام نم ءاارسك

 ليبسف كلذ عقوناو لج امدقب و توملا ناحامم سدل و زغااو رفسلا نا ىنعملاو ءازاادسم

 ًارقو اونو مل ولاهعفانموايندلا نمنوعمجتامم رخل ختولاب ةجرلاو ةرفغالا نم نولانتاف هللا

 كلنودس الام مهسفنأىف

 ماللان وكن اًَىلع هلوق)

 تسيلىأ (ةبقاعلا مال

 لءج نال ةلعلامال ماللا
 نوكرال بولقل! ىفةرسسحلا

 لوقلا ىل_عهشعاإب ةلع

 فةرسحهلوق) روكذملا
 لاقامنا (ةصاخم.ولق

 افراح ريدا سا اج ل اا .ةطوتولا كنك نع اعلا يسب 3 دق عدت ”ءففل روك دالاداقتعالا نالةصاخ

 ! 2 5 1 28 5 :ناكءا .هدغيا ولقى5

 ١ ىلال (نو رش خللا ىلال) 9 5ك اله قفتا هجو ىأ ىلعىا (متلتقوأ متم ناوي صفح رولفالوأ 1 : 10
 و ممن *

 || مظعبو مءازجفوي < ةلاحمال هريغىلاالهه> ١ذيوهبلا متهجوت ىذلا 8 دوبعم را 1
 ةدب ض امو ةجربف ىأ (مطت كهللا ندد كلاب متمىفاسكلاو ةرجو عفانأر ةوكب اون 0 !و مءازج ويف نو رشحت ةلاحال هريغىلاالههجول كجسهم مئاذب و هيلا متهجوت ىذلا كدوب نوكيالنامزلةصاخ لقي

 ِ ش ققرللهتيفوتو هشاج ىلع هطبروهوهنلان مةجربالا ناك امم طهنيان ا ىلءةلال دل اوهيبنتلاو 0

 . هيسساق (باقلا ظياغ) ايفاح قلحخلا * ىس (اظف تنك ولو) هوفلاخن ادعي مط متغاىتح م

0 

 ةرعسحر و ددلااداقتعالا

 ليقاذاف كلذك قيل

 مط نينمؤملاةقفا مدع

 || كب ستخامف (مهنع 2 كيلا اونكبني مو كنع اوقرفتل (كلوح نه اوضفنال)
 ا نأ حصيامف وأ هيف مالكتلا ذا فرخلا سمأ فىأ (مالافمهرواشو) هلل مف )م طرغغتساو)

 2 ع اذاف) ةمالل ةرواشملا هيكل ادنهتو مهسوفنل ايييطنو م 1 اراهلظتسا هيفر و اشي

 زا كل د ًاوهامىلع كل سمأ ءاضماىف (ّساىلع؛ لكوتف) ىروشلادعب ث ىلع كسفن تنظواذاف

 0 ا لكوتف كل هتنيعو ئثىلعث لت مزعاذاف ىأ, اكتلا ىلع تمزعاذاف رو هاوس هماعيالهناف

 1١ نأ حالضلاىلا..مدهعو .هرصتيف (نيكوتلا جةتلاناإل !دحأ هيفرواشتألو ىلع
 5 9 0 0 00 نا) 9 00 ىنمتانقنئاو ىلاعت هلوق)

 اك (كتغ نار) ميني دس دف (مستباظلف) رسب معي عصن اك (هااطرمنب | يشار
 "| اذا ىنعع هللادعب نم وأ هنالذ_خ دعب نم (هدعب نم كرد ىذلا اذ نف) دح !موب ملاذخ نقلا تل ليقاكا

 ٍ ْ نم رصنلا هب قدحتسام ىلع ضي ردو لكوتال ىضتقملا ىلع هيملن اذهو ؟<-ارصانالف هوعزواح 1 زاثلا فرش او ناوالاةبالا 0001 10 0 ىفلتقلا مدقم ىلليق ن

 هللا ٌفاماو را ًاهباوث نال بن أل تقلا مدقتن اكف مدقتام ىلع باوثلاو ةرفغملا ىلوالا ةبآلا فبترهنالانلق

 7 قا بارج اوق)بسنأت .وملا مدقت ناكر ثك أ أتوا ناكولتةقلاو توملاىلاةمسنلاباب واسم ناكورم 1 '!همذ بةراماق ةيناثلا ةبآلا

 " رك ذااباذهصيصخت (اةجرلاوةر ةغلا نولان اف هلوق) مسلو طوملا ماللا متم نألو ىماللاو مقلاباوج م ال ةرفغل َْق ماللاف :

 ' طبر وشأخلا طار نالفو ع زفلادنعهعو رةزمطابب اقلاشأج ( هشاح ىلغهطب رهلود )اةح نوما مناطاخا لال

 . .ةلالدلاو نك ًاتللهلوق) قيساميةنأ الل طباراذه (هوفااخ نادعب مل متغا ىتحهلوق) هتعادشب 8ك هلا نم هس طر - ا لا

 '| لينتسا ارسل ىلعةلالدلا لصأ نالإاةلالدأا ديك أتلةدب نصامولاققب نأ ةرابعلا ىو عبس رتهفرفاشكتلا ةرابعلاهذهيف عبت (ملا

 داقتعالانوكدل بجوم

 مه واق ىف ةرسحر وك ذا



© 

 ايقيقح ماهفتسالا نوكيف(+لا انعلوزب لهوأهلو) ىننلا ىنعمي نوكيف :

 ةفص (ةياهاجلا نظ قملاريغهنلا,نوذظي) .اهصالخبلطو مهسفن أ ,هالا مهمهباموأ مومطافف 1

 اهاهأو ةيلهامملاةلماب صتخملا نظلاوهو هلدب ةيلهاجلا نظو هب نظينأق<ىذلا قا نظلا ربغ |[
 (ئثنم سمالا نمانل له) نونظي نمله وهو ملسو هيلع هللا لص هللالوسراىأ (نولوقي) :

 اذهانعلوزب لهوأ ئمن مالا نمانل قبب ف انرايث> اناهشب رصتوانسفنا ريب دي اعشمان ا ىنعملاو كلذ 0

 ناف هنايلوألو ىلاعتهل ةيقيقحلاةيلغلا ىأ (هللهاكممالا نا لق) شمالا نم انل نوكسف رهقلا أ 7

 بوقعي و ورع وبأ ارقد ضارتعاوهودب ريامك وءاشياملعفيهلءاضقلاوأ نوبلاغا!مهةنلابزح [] '

 ىىأ (نولوقي) بيذكتلاو راكنالانينطبم رصنلا نوبلاط نود_رتسم مهنا نب رهظم َّ

 انل ناكول) هلنايبلاهجو ىلع فانئتساوأ نوف نملدب وهو ضع ىلا مهضءبالخاذاو مهسفنأ ||

 محربن لو ريب دنو رايتخاانا ناكولوأ هئايلوالو هلل هاكىمالا نامعز وأ د2 دعواك (ئثصصالانم أ ٠
 متنكوللق) ةكرءملاهذهىفانملتق نملتقالو أ انبلغال (انههانلتقام) هريغ وى أنباىأ دتاكأ| ٠

 لتقلامهباع هللا ردقىذلا ج رخخ ىأ (مهعجاضمىلا لتقلامهيلع بتكنيذلاز ربا كنتو |

 رومالار دق هناف دح ا مهنمجشرلو ةنيدملابةماقالامهعفنت لو مهعراصم ىلا ظوفحملاح والا ىف هبتكو 1

 مرودص ىفام نحتملو (مرودصفامهللا ىبتيياو) همكسحل بقعمالهئاضق قباس ىف اهريدو 1
 ىلع فطغوأ ىلتيل كالذ لعفو ىف وذم لعفةلعوهو قافنلاو صالخالا نماهرئارس رهظيو ||!

 قام صحعلو) ' اونزحت اليكلهلوق -ىلعوأ ءالتب اللو ةجاصاوأ ءاضقلا ذافناز ربل ىأ فوذحم || '
 لبق !متايفخ .( رودصلا تاذب مياعهلداو) سواسولا نمهصاخ وأ هزيم و هفشكياو (مب الق || '
 راهظاو نينمؤملا نب رول كلذ لءفاسكاو ءالتبالا نع ىنغ هناىلءهيبثتو ديعو ودعوهيفو اهراهظا 3

 (اوبسك ام ضعبب ناطيشلا مطزتسا امنا ناعجلا قتلا موي كتنماول اوت نبذل ارم نيقفانملا لاح | 1
 هوعاطافلازلاههنمباطناطيشلانامهمازهنافببسا !ناك امنادحأ موناومزهمانيذلانا ىنعي ١

 اوعنف ةايملاوأ ةمينغلا ىلع صرحلاو زكرملا كرتب إسو هياعهللا لص ىنلا ةفلاخإب ونذاوقرتفال :

 ىصاعملان اف مطتمدقت بون ذ بيس كاذو موماوت ناطيشلا لالزتسا ليقو باقلا ةوقو ديبأتلا |[

 صالخا لبقلاتقلااوهركسف مهنمتفاس بون ذرك ذب مطزتسا ل يقو ةعاطلاك اًضعب اهضعب رحب || '

 (روفغهللانا) مهراذستعاو مهتب وتل (مهنعهللا افعدقاوإ) ةماظملا نمج و رخلاوةب وتلا
 (او رفكن بذلك اونوكتالونمآن يذل اها وشي ى بنذلاةبوقعب لجاعبال (مياح) بوثذللا

 اذا) بهذلاوأب فلا ىف مهقافتا مهت وا ىنعمو مهيفو مهاجال (مهناوخال اولاقو) نيقفانملا ىنعي |

 ءاجهذكل اولاقهلوقاذاهق> ناكواهريغوأ ةراحتلل اودعبأ واههفاو رفاساذا (ض رالاىفاون ريض ا 5

 ( ىنث  (ىواضب) - ا/) ' 2

_. 

 || لاقف ج رزالا ىنب لتقب ”ىنأ نبا ربخ أل يقو طةبوصن رفظلاو رصنلا نم دعوو ةنناىمأ امنانل له .

 | نولوق.ىأ نولوقير يمض نم لاح ( كلنودبيالام مهسفنأ ىف نوفي ) ءادتبالا ىلع عفرلاب هلك ||

 (اولةقامواوتام اماندنعاوناكول) ىنعو فاعكزاغعج (ازغاوناكوأ) ةيضا لا لاخلا ةياك> ىلع |

 ةفاضانوكبيف(اصنخلا نظلاودو هلوق) روكذلا نظااوه مهسفنأ عاقيانو<يف (هلبقاد

 ايراكنا ماهفتسالان وكيف ( عيش مالا نءانل قبب مفهوق) قد صل جرو دوج مت مطوقكصاصتخالا ةيلهاجلا ىلا نظ

 هذ_هىف باطلا نا ىلع

 نيقفانملاو نينمؤملا عم ةبآلا
 سال خالارايظا نافاعم
 راهظاو نيم ولات سانبإ

 نيقفاثملا ساني قافنلا

 ىلعلديةبآلا قوس نك
 نيقفانملاعمباطاللا نا
 نبذل مه نيبطاختانال طقف

 نمانل ناكولن ولوقي

 الو انههانلتقام مث ىمألا

 ال نوفق فانملامهن ىف

 ظ

| 

٠ 
 ا
| 

 نا بجلاونوصاخنا ظ
 | لج فاشكتلا ب>اص

 || نينمؤملاب اصوصخ نالطملا
 عرذأ هيلع ضارتخعالاف ظ

 كلذ ل عفو ىأهلوق)
 فوطعللاام ليقناف( ىلتيل

 متلك ولنكم انلق هيلع

 لقوىأ لقت<نوكيف -
 هلوق) ىلتببل كلذّنلا لعف
 (سواسولا نم هصلخو

 نم بولهلاىفام هانعم

 ادرجم هلع ىأ سواسولا
  0ساودسولا ةنراقم

 اصلاخ داقتعالا نوكف

 ندلك 1[ اذهو تئاش نع 7

 مب واق صح ءاولاقي نا
 ب واهل |ضيحت 8] اف

 اذهوساوسولا نماهدر<

 داقتعالا ءاقب مزلتسيال

 نازو-< لب حيحصلا

 ناانتبث أد قاالرافنانههو ئئاهبفروصترال ةجذاس نوكست 4

 مهئاوخالاولاق نا نيلي وأتلا نيذهىلع ثعابلا (مهيفومهاجال هلوق) ساوسولا نضيلختلا ب سانيالوهونيقفانملاعم باطالا ١



 م ْ ْ
 0 هسح لطإأ ذا هسدنأ نم هلوق)ا يس هاوثن نوك نا قدتس تسلا ااا ناف ىوملا هوس ةاعرك كلوا ظلا ىلع مالا

 1 فاشكتلا مالكو هنذابمنوسحت ذاىلاعت لاق التق مهانلصأتسا ىنعمب مهانسحلاق لق سح> ىنعم لصأ نا ىلع ل دب حاملا لوقو

 ا . .ةفلاخلا ىلعمهمدن نم لع !مهنعوفعلانا هنم مهغني (ةفلاخلا ىلعم مدن نم عال و 6 الضف:هلوق) حاحصلا مالكق فاوب
 7 اي هك دس اناا ووراسللا دل1وو ككا1ل11 ةالطسللا لاقلا11012153 فن م

 لخقفتلا قب رطب سدل

 دارملان ا لاقينا نككو
 لضفتل ادرحءاماوفعلا نا
 ردصيامىلا رظنلا ريغ نم

 ةفلاخلا ىلعمدنلا نم مهنم

 نابمدنلاس بسب لضفتلا 31

 ايداعايبس مدنلا نوك

 ناهيف( رك ذاكهلوق)
 ذا دهعرك ذاىنعملا نوك

 نءىنلا نوكيف نو دعصت

 كلذ كس يل هنكل مهتاج
 اذهوةبآلا نم مهفاك

 ىل_عدررل ضارتسعالا
 نارك ذ هنال فاشكلا

 نودعصإ أرق مهضعب
 نا ءايلإ ل م_تحيفءايلاب
 اذه ىلعركذاردقتن وكي

 ناباوجلاو لامحالا
 نملعفردقملان ادوصقملا

 ورك ذاوهو رك ذأسنج

 نيدةعلل باطخلا نوكسف

 ةمال.علاهزوجام اماو

 ليبق نمدنا نم ازاتفتل
 ءاسنلا متقلطاذا ىنلااهأي

 اساعنوهلوق) رك ذامهيفف

 رظنني هنال(لامتشالا ل دب
 ةنمألا لازنا ناعماسلا

 مهفأف ناك قي رطىاب
 هلوق) ساعنلاب هنا لدنلا

 (ةمدقتم هنم لاح هي

 ق ةفصلاب سد تنالشا معلا 2 ةركذ فنلاحلا يحاص ناك اذاهنا نم ة ةد_عاقلا اوهام ىلع

 ربصلاو ىوقتلا طرشب رصنلابمهاياهدعو ىأ (هد_عوهنلا يفقد صدق اول ل لعتلاو ظيلغتلل

 نوقابلاو لبنلابمهنوقثري ةامرلا لج اولبقأ ل نيكرسشملاناف ةامرلا فااخ ىتح كلذك ناكو
 هسح نم مهولتقت (هنذاب مهنوسحن ذا) مهراثىلعنومادملاواومزهمنا قح فيسلابمهنون رمضي

 فعض نم ص رحلان اف ةمينغلاى ل ملموأ كنار فعضو متذبج (متدف اذاىتح) هسح لطب اذا
 انفقوماهف مهضعب لاقف نوكرشملا مزبءا نيح ةامرلا فالتخا ىنعي (ىمالا ىف متعزاذنتو) لقعلا

 تهمنا نوقابلارفنو ةرشعلا نودرفن ىف مه ريم هناكم تدق لوسرلا يم ف اا الن ور [لاقو انهه

 باوجو ّودعلا مازهناوةمينغ:اورفظلا نم (نوبحتامك ارأامدعب نم 0 هلوقب ىنعم لاوهو

 نمكسنمو) ةمينغلل زكرملا نوكراتلا مهو (ايندلادب ري نم م

 مث (مهنع مفرصم ) مالسلا هيلع 02 سمأ ىلع ةظفاحم نوبات هو (ةرخآلا 0

 ناميالا ىلع كتابت نكت و بئاصملا ىلع ( مكيلتبيل ) موبلغف لالا تلاح ىتح منعك فك
 (نينمؤملا ىلعل ضف وذهللاو) ةفلانخلا ىلع ىمدن نم لعادل الضفت (متعافعدقلو) اهدنع

 (نودعصت ذازكهج راضي اءالّمالا ذامهياعوأ مطلبي داءاوساهاكلاوحالا ىفوأوف

 نماندعص أ لامي ضرالا ف داءبالاو باهذلاداعصالاواو رك ذاكردقع وأ يلتديل وأكف ربطت قلعتم

 ناك 0 رظتتيالو دحال دحأف قيال (دحأ ىلعن وولتالو) ةنيدملا ىلا ةكم

 وأ متقاس ىف ( 5 ارخأىف ) ةنجلا هلف ركن م هللالوسرانأ ةللادابعى ا هللا دابعىلا لوقي

 مكلشف نع هللا < ازاخ ىنعملاو كفرص ىلع فطع (مب امت ميبانأف ) ىزخالا متعاج
 ىلصلوسرلا ل ّمقب فاجرالاو نيكرشملا ركب حر اوردنلا ماهغالا ناد _:ايصعو

 اليكسل) هلكنايصعب لسوهيلعنلا ىلصةنلا لوس ردومتقذأ مغ بيساو ازاخوأ را

 عفن ىلعدعبامف اونز< الف دئادشلا ىف ربصلا ىلعا ونر هنا )ع ءاصأ امالو مافام ىلع اونزحن

 7” امامى عوةمدن ءااورفظلا ن ممكنافام ىلعاوفسأتل ىن ءملاوة دي مال ل يقو ق>الرمضالوتئاف

 ىف مي اسأ افىأ ملسو هيلعةللاىكصلوسرال مب انأف ىف ريمضلاليقو ملةب وقعةعيز زطاو حرجلا

 اونزحن اليك مكل ةيلسآ كن ايصع ىلع كب رثي موهيلعلزنامي متممتغاك ميلعلزنامع متغاف مامغالا

 ؟ككلامأب ملع (نولمعتامم ريبخشناو) ةعيزطلا ن٠ مب 1 0 ةافام ىلع
 ساعنلا# ذخأ اىتح نم الإ ميلعةللا لزنأ (اساعن ةنمأ مغ ءاادعب نم مكيلعلزرأ مم

 متسبب هذخأيف اندحًا دب نم ظقس فيسلان اك ىتح فاصملاف ساعنلا انددُغ ةحلط ى فأن ءو

 و ل هه لاح ةنماولوعءفملاو دوأ اهتمل دباس اعنو لوعفملا ىلع بمن نمالاةئمالاو هداف

 ةوكةمأ ىرذو ةررب 5 نك نما دنا لمفأ ةنمأآى وذ ىنعع نييطاخلا ن لارا 0

 ىلعادر ءاتلا,قاسكلاوةزج أر قو ساعنلاىأ (مكنم ةفئاط ىشغي) .'نمالا نم ةرملاهنأك مي
 مهسفن أمهنعقوأ (مهسفن أ مهت مادت) نوةفام 0 مه (ةف' اطو) اقح نونمّوملاةفئاطلاو ل

 انمهياع لضفشإ

 م و

 ْ هنزحأ امه د_> ا نيينعع مالا هرث آلان (امهفنأ أمهتعقوأ هلوق) لوع_م | ىلع بصن هلوق ىلع فا ء(هلوعفموأ هلوق)

 : ' اهمسمر وك كلام هحلاو 0 !| نم ىناثلا و لوالا ىنءملا ن م 0 لوالا ريسفتلاف هل امهم. ,ىمالان اك رخآلاو هقلقأو صألا

 000 هوحلا ماع هلوقك ةيلهاجلا ةلملا,صتخلا نظلاودو ما هللا, نونظي ىلاعتهلوق ليل دب يمألاةدش ةباكح ىف مالك | نال ماقملا نم



 4 نيبب رلاةرثكو ىنعملارابتعاب ى دا 35 اضن: و مهتايبت نم رثكأ 1 3
 تادبأ ام اذلأىرخالا ءايلاتلدبأ مث فيفختلاةيناثاا ءايلاتفذح مئنأيكراصف ىرمعفىلمعد | '

 ليقو مهب رلنودباعوأ ءايقتأ ءاساعنويناب ر(ريثكنويب ر هعملتاق)هلناين (ىن نم) فاط نم
 لتق بوقعب وو رمعوب أو عفانو ريثكنإا أر قوةغلابلل ةعاجلائهو ةب رلاىلابوسنمىف رلاوتاعاج |
 نويب رةئىروديدشنلا ىرقهن الوالادب وي وهنملا-نودرهعموينلاريمضو نونو 0

 (للاليبس ف مهباص املا ونهواف) رم هكللاكب سنلاتارييغت نوجد علا و لصالا ىلع حتفلاب

 نبدلافوًأودعلا نع (اوفعضامو) مهضعل ا ذا لّتق نم «.هاصأالم دج سكس ,لواو رتفاف

 لعفيلهبحاصل نكسي عضاخلانالن وكلا نم رك ساو ساو دوا اوعضخامو ( اوناكتسا امو)

 عضخم ع نانو كين أهسفن نمباطيهنالن وكلا نمنو كتساوأ ةحتتفلا عابشا نمفلالاوهدي ربامدي

 '(نب رباصلاب < هللاو) مالسلاو ةالصلاهيلعولّتقب فاجرالا دفع دع ىمماصأ امي ضي صناذهو هل

 تيئوان مأ ىف انف ارساوانب ونذانلر فغإانب راولاقنأالامطوق ناك امومه ردقم ظعي وم هرصنتيف

 0 نيدلاىف مهتؤفو مهتابث عممطوق ناك اموىأ نب 2 ةاكلا موقلا ىلع انرصناو انءادقأ

 :وسىلا مهءاص ىلةفاضاو اطامضه مهسفن أىلافارسالاو بونذلاةفاضاوهرلوقلا اذهالان يناير

 عوضخ نع نوكيل ٌودعلا ىلعرصنلاو برحلا نطاوم ىف تيبغتلا بلط من اهنع رافغتسالاواطامعأ

 0 فرءءااولاق نأ ن ألا ر بخ مطوق لعجا.:او ةباجالا ىلاب ,رقأنوكيفةراهطو

 مهان اف (نينسحملابحهللاو ةرخالا فاو ع نسحو ايندلاباوث هللامهان“ افإ ثدخلانامز و

 0 دملاو ايندلاف رك ذلا رسحو زعلاوةمينغلاو رصنلا هللا ىلاًا<للاو رافغتسالا بسب

 نبداناوعيطتناونمكن قابس دنع بدت عملا هناو هلضفباراعشا نسحلاباهماو صخر ةرمآلا

 نيقفانملا لوقىفتلزن (نيرساخ اوبلقنتف مباقعأ ىل_ع) رفكدلاىلا ىأ (؟ودرب اورفك
 اونيكتست نا ليقو لتقاملان دع ناكولو مناوخا و 6 د ىلا اوعجراةمب زطادنعنيئمؤملل

 ىلع لوزنلاو ةرفكلا ةعواطمىف ماع ليقو مهنيدىلا كودرب مهونمأتسنو هءايشأو نايفسىنال
 اوعيط آلب ردن لع تلا ىرقو مرصان (؟ الومهللا لب مهتةفاومىلارجتسيهناف مهمكح

 نيذلا بواق ىفقلنسإلا هرمصنو هاج ةيالو نع هباونغتساف ( نير صانلا ريخوهو) م الومللا

 ريغ نماوءجرو لاتقلا اوكرتىتح دحأموب فوخلانم مه. واقىف فذقام ديرب (بءرلااورفك

 هللاءاشنا مالسلاوةالصلاهيلعلاقف تئشنا|لباةلاردب مسومان دعومدتاي نايفس .وب أ ىدانو ببس

 بععرلاةللا قلاف م هواصأتسيامهماعاودوعي نأ اومزعواومدن قي رطلا ضعيباوناكو اوءجراملليقو

 (للاباوكرسثأ ام م لطالا ىلع ةعابتوتكا و ىناسكلاو صاع نبا ارذو م واقىف

 وهواناطاس هب مهياعل زن لو ةعايك ارمشا ىلع سياةط [ىأ (ااطاسدب لزني لام هب مهك اريشا ببسي

 ةطالسلاوهلاعتشا ةّوقل طيلسلاهنمو ةّوقلاةنطلسلا لصأو * رححنب اه, بضااىرثالو * هوك

 رمضملا كه 2 لكما لك لك سش ورانلا هل ناسلالا ةدحل

 كح نويب رلا مهنا ةعاجلا ىلا|دئسملتف ن وكي نأ بسنالاف رثكشتلا ىلغلديءانبلا ذه نال نسل هلالوالاد 4 1 انيطيدال) ٠

 مهالاو ءايدنالا مأ م مال ناد ناب سل ةرثكلا ناب باوحلا نكي وةرثكلل نباكنال ىنمما فددءتم ىنلان | هيفوقرثكسلا حتا 8

 ةاجلاب و رابتعالابىلو أ ىناثلاو ظفللا ارامتعاب

 ني رلا ىف ةرثكسلا ةداف

 ىن نهنئ اكنم ر_-هظأ

 دار_فا انرك ذامدب ٌؤِيو

 ىنىلا عجارلاه:مريمض

 ام ضيرعناذهو هلوق)

 ضعبناف (+لا مهباصأ

 اوناكتساواوفعض نينمؤملا

 ىنأ نبا تيل اولاق ثيح
 ىنأ مر داناما انل سخي

 نوكسيل هل اوق) نايف_س

 (خلا ةراهطو ع وضخ نع

 كاكا
 بونذلا ةرفغمءاعد نع

 تيشتاا ءاعد نوكمل

 ءاعدنال ةباجالا ىلا برقأ
 عضاخلا هب ونذ نمرهاطلا

 هلوق)ةباجالا ىلا برقأ هلل

 ق-و(فرعأ اولاق نانال

 ا!دنسمنوك نا فرعالا

 ةهج ىلعهتلال داهلوق )هيلا

 ىأ (ثدحلا نام ز وةيسشلا

 لوقلا ةيسأ ناىلع هتلالد

 باط اورخأىأ

 مهعهرودص قي رطإ مهلا

 مدنا فج رص اولاق ناذ

 ةياعافلاةهح مهملالوقلا

 ىسيا هنافمطوةفالخ

 واعاف منابع رصت ةفاضالا

 ىذا روك ذملا لوقلا
 ١ لااا م

 ضر ئارا ًالزننالو رشم وك لع مقاولاف عم سلام هلل ءاكرمش 00 اناطاس 0 لاتاوف 5 ّ نا 1
 : بضابم سدلنا دوصقملان اكناوراحجنالا نر وك نم ا عارصملا نمر هاظلا نا ككلزغتمل نكسل عف ةاولا ىف ةهلنالزني ملاممم هوتنا ١

 ب01 رالف سو نافاطياغنلا حاوتم عضوم نقال ىوتم شوو ( رمل ضوم رهانلا عوف هوق) راحت ال 5



 7 0 مازاتسأاوناغيوتح شلال ميمقنخي ,وتلاوىفاثلا مالا هدصق نكد ناو لوالا ع نمض ىف ىنانلا ىأ ) راغكتلا يل
 الو ظفحلا ىلاعنهنلا نذاب هلاولج ًالابتوملانو «وهورك ذامم مهفيالذاءافش هيف (لجالا ريخأتو ظفحلابلوسرا|دعووهلوق) 00 1

 تك عنصامرك ذهدباوفنم نالاق وادب اك نأ رار نول لجالاريغيالابرحلارداهجلا نار عطستتا]ةرج هم 0 :لجالاريخأت

 .٠ فنصلازك ذامىلعادعوهنوك امأو حسي مالى !ذهو لجالاريخأت و ةءالكلاوظفحلا٠ 0 و ٌودعل|ةبلغد_:ءهلوسرب هللا

 بحاصلوق ىلع ةبآلا نا فنصملاهرك ذام نيب و فاشكتا| بحاصهرك ذامنيب قرفلاو رش ؟عيشىلاهرك ذامحاتحيو رظن هيفف

 ىضاملا ىف عقوام ريك ذن فاشكلا

 (مهدادترالراك_:اهلوق)

 واح م_هماعد عب هل اوقىلا

 مهني دءاقب وهإبق لسرلا

 ءافلا لعجدق هباكسمتم

 0 ذامع مهغبو بيقعتلا

 ليقهناكو اردةمانههنا

 ءاقب ومهتوم قةحنإعو

 لا تام نافأ هناك متم مهنيد

 مهدادترالاراكت | نوكيف

 هياعووا < .بالقن او

 مهماعدعب مالسلا ةالصلا

 اهرعلادعب ىأرك ذامي

 دادترالامدع ب<ر كذ

 ليقو هلوق ) دادترالاال
 اذه (1|ةيبيسلال ءافلا
 ةقاككلا بداص م ا

 مهريغو هيلعنوقلعملا هعبتو

 ل.ل ىنءمالذارظن ه-يؤو

 مهيدعاقب ولسرلا واخ
 رك دالاس هناك
 لب هراكن | ىلا حاتح ىتدم

 ايبسلوالا لعح نأ بج

 نأالا مهالارك دام ضيقنل

 هجولاوادي-دافاكت فاكشي
 لثىءافلان الاقي نأ

 تامنافريدقتلاو م 'هفتسالاث يح نماهترادصلةزمطا تم دق نكس ريدا ىفةزمطا ىلعم دقمم اقلااذه

لص ىبنا ادعو فدصملاهرك ذام ىلعو (53)
 مق !ىفءىجيسامب لسوهيلعةنلا ى

 نبدلا نع مهماقع ًاىلع,-مالقنا و مهدادترالراكنا ( كياقغأ ىلع لقا لتقوأ تامنافأ)

 ةينبسلل ءافلا ىليقو هباكسمتم مهن :.د ءاقب و هليق لسراا واع مهماع دعب لتق وأ توم هواحل

 فراك هنأ قوز هناقو دعت اقع ع ممالقال اسسوإمق لسرلاواخ اواع ناراكنال ةزمطاو

 بذف ههجو جشو هتيءاب ر ريدكف رح م-وهيلع هللا ىلص هللالوسر ىثراحلاةئيق نب هللادبع

 لستق هى رب وهو ةئيق نبا هلتقىتح ةنارلابحاص ناكو هع هللاىضر ربع نب بعصم هنع

 ًافكناف لتقدق ادجمنا الأ خ راصخ رصو !د# تلتقدق لاقف مالسلاو ةالصلا هيلعىبنلا

 هباحضأ م م نونالث هلازاكاف هللادامع ”ىلا وعدي مال_سلاوةالصلا هيلع لوسرلا لعجو سانلا

 نمانامأ انلذخا : ىلأنبا تيل مهضدبلاقو نوقايلاقرفتو نيكرشملا هنع اوذشكىت> هوجو

 لاقف مكنيدو م<ناوخا ىلا اوعج را لتقاملا ايدن ناكو ل نيقفاملا نم سانلاقو نايف سىأ

 توعالج د برناف +-# ىلآق ناكن ا موقاباه_منعهلل اىذر كلامنب سن امعرضنلا نب سنأ

 كيااًأرب أ ونولوق.امم كيلارذتعأىنامهللا لاق مث هياع لتاقام ىلعاولناةفددعب ةايحلابنوعنصت امو

 رضي لب هدادنرإب ( ايش هللارض: ناذهي.ةع ىلع باق نمو) تازنف لتقىتح لتاقف هفيسب دشو هنم

 !9] ”ةبارضاو سنأك هيلءتابنلاب مالسالا ةمعن ىلع (نب ركاشلا هللاىزجسو) هسفن
 مالسلاو ةالصلا هيلعت رولا كلاهنذاب وأ ىلاعت هللا ةئيشم الا (هللانذإبالاتومنا سمت ناك

 ةعاس هنعزو رخاتسال هئاضقو ىلاعت هم عىف ىمسمالجأ سفن لكل ناىنعملاو هحو ر ضيق ىف

 دعو ولاثقلا ىلع عب ثنو ضي رحل هبقو هيلع مادقالاو لاتقلا نع ماحالابنومدقتسيالو

 اان توملا سك ىعلإ ذادكو قمردصم (اباتك ) لجالا ريخاتو ظفحلاب ل اللا دلو 2

 1 - نم ضي رعت (اهنم هنؤناد "ل باودر نمو) رخأتيالومدقتييالات ةؤمىأهل ة م (الجؤم)

 ةامرلاى را كافنومهنياوذخأو مهومز>و نيكرشملا ىلع واج نيه ملا ناف د- م وب مئانغلا مهتلغش

 درب نسد) مهومزهف مار د نم مهبل ءاواجو نوكرشل نما زهتافم_ماكماولخو بهنلا ىلءاوابقأ كلذ

 ناخب لفهثلا ةمعناو ركش نزلا (نرتتاو سرر اهباوث نمىأ(اهنم 2

 ا «ون:نونلاو م ىنعب تراصواهياع فاكس !تلخد ىأ هل صأ نب ًاكوأل اهلا نع |نعع

 مطوقك ةدحاولا ةملكسلا بلق باق هنأ ههجو و نعاككن ئاكو ريثكن ارقد سايق ريغ ىلع طل
 قمر

 لتفلا وأ توللب اواخاك واخيسف (لسرلا هلبق نم تاخدق لوسرالا دمتامو

 29071 200 00 ري ورا م لل د هج مرعي ننخرا تاب

 ا عسا مد قبو لسرلا تاخاملىأ إو هيلع هللا ىلص هنوع مهد ؟ديرازاكلن اال مهني دعاقب لسرلاواخ ةيبيسلءاملان وكتفإلا

 روك ذملام اقملااذه لثم ف فطعلا فرح نءربدقتا!ىفةرؤمةزمطانا نمانلقام نا لعاو لس وهيل ع هللا ىلص هتومدعإ نيدت ىماو ربصيال

 ىفاهتلاصا ىلع اهعبشا فططاعلا ؛ىلعتمدق مثب وأءافلاب وأ واولإب ةفوادعمةلج ىف ةزمطاتناك اذاىنغملا بحاصلاق روه+اتهذموه

 اذهنوكفزتىاو نورفكت فيكو و<“ةفوطعملاةل+ا ءازجأ جح سايقؤهام كفطملا فرس نع ةر اتمايتاول رع د 1١
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 0و ا لاو اا تاو اك

 ا كا ايل نا ار تاي



00 

 هوقإللا نو ناو اربخاطوادن نوكمن ألما ا ناك افصو وألا تا 0 1 م
 هلو) مالسالاةعفرو هناا رس درت ةداه شو ماهجم- طوخ دو نب رفاكلا لتةنوكمل ىأ نيكو تيكن وكيل 8

 هلوق نم ضرغلالب هيفنوأ ىلاعتهماعلوصح سيل هيفنوأأ الثم ىلاعتهءاعلوصح عيشلا ل يلعت نم ضرغا|ىأ 05 هلاثمأىف دصقلاو ٠ و

 نأاما خال لوقن دنيح .وممتوبش ىلع - لادم ىلاعت هماعن اف ناهربلا قي رطب نيئاتلا نينمؤاادوجو الئماونمآ نيذلا هللا ل-عيلو 0 ف

 ذاهتومث ىلع ىلاعتهماع نم لالدتسال حسا لاوايلزأج راخلا ىهتوبثنوكين أ مزايف ج راخلا ىف هنايثا مولعملاتايثا نمدار ا تول

 هجوالف دحاوهب ىلا عت هماعو ىل اعتهتلا لعى هتايثا نأ اىحالو ا هنايثادارملا نوك وأم ازاةسالاب وهاعا لالدتسالا ةحص 3

 ثداحلا علا ى ةاعتوه لعل نمدارملانال ج راخخا ىف مول ملا ةيلزأ مزلي.الولوالارايتخابباوحلاو ىناثاانودل ال كدسقاكشلا ١

 (غ6) نيلدعم|ادوهش نم دخت وأ هلوق) لمأتف ىلالادوج ولابقلعتلا لأ 17 ١

 ةلاع ىلع غطع (اونمانيذلا هللا إ_عياو) ةيلغااو رصنلا تاقوأ اهدار طلاو لاخلاو ربما لمتحي ١

 نمّؤوملابيصيام ناوةدحاو ريغ هيف ةلعلا ن إبان اذيا هللا ملغيل اوتيكو تيكن وكيلا طوادن ىكةفو دع ؛ 1

 نبذلا نمن اعلا ىلع نوتباثلا زيمتيلو هريدقت فوذحهبلاعملالعفلاوأإعيالامطاصملانم هيف || '
 تايثا ىلا لب هيفنو ىلاءتهماعتابثا ىلا سيل «+ضئاقنو هلاثمأ ىف دصقلاو كالذانلعف فرح ىلع [| '
 ئذلاب ل_علاوهو ءازجلا هبقلعتياماعمهماعيل هانعم ليقو ناهربلا قب رطىلع هيفنو مولعملا ب

 م.م وأدحأ ءادهشدي رب ةداهشلاب مكمماسانمركو (ءادهش ع ذختيو) ادوجوم |[

 نيذلا (نيملاظلا بحالهللاو) دئادشلا ىلع ربصااوتابثلا نم مهنم فدوصامب نيلدعمادوهش
 رصنإل ىلاعت هنأ ىلع هي هيبشته-يفو ضارت_عاوهو نا رفاكلا وأ نورهظيام فالخنو رمضي |[ ٠

 ةقيقحلا ىلع نب رفاكلا 0
 (نب رفاك- || قحميو) ميهيلع طلح الا مههفصي و مهرهطيل (اونمآن يذلا

 مكلسح لب (ةنجلا اا دن نا محم اليلقاليلق ئشلا صقن قحلاو مهب اعتناكنا مهكس امد[

 00 هيفو اود هاجتالو ( منماودهاجنب ذلا هللا لعي انو) اراك هانعمو | ّ

 هلضصأ ناىلغ ميلا تف لعب ”ىرقو لبقتسامف لعفلا مقوت هيف ناموا نيب قرفلاو ةءافكض رف ظ ْ 1

 نا ىلع عفرلاب ”ىرقر عمجللو اولا نا ىلءنارامضاب بصن (نيرباصلا عي د) نودلاتفذأ نعي ََ 1

 ترحلا ىأ (توملا نونه متاكدقل 1 رباص متنأو اودهاحت الو لاق هن”كلاحللواولا ||

 عم اودهشي نا اونتواردب اودهشي ملنيذللباطخلاو ةداهشلابت وملا وأ توملابابسأن م اهئاف || '

 ىلعد_حأموي اوخلاف ةماركلا نمردب ءادهشلاناماولانيل !ده_ثم ملسو هيلع هتلاىلص هللالوسر || ١"
 متأو هوهياردقفإ هند_كاوفرعتو هودهاشتنا لبق نم (هوقلتنال بق نم) جورخلا [| '

 خيب ون وهو م-:اوخانم للتق نم منود لف نيح هلنينياعم هوعأر دقفىأ (نورظنت ْ

 ىبعاو منع ىف ناف ةداهشلا ىنةىلعوأ اهنعاومزوماو اونبجمأ 55 اوبيستو برحلا اون مهنا ىلعمط

 1 هللا نقل قرد موملل ءالتباوم_طاجاردتسا انامحأ مهماغياع او ة

 دخت لووأ ف اشكل ا ىفلاق 05

 حلصي نم ةداهشلاب ماذم
 موب ممالا ىلع ةداه_كلل

 ؟2 لديامةمابقلا
 ىلاعتهلوق نمد ادشلا ىلع

 سانااىلعءادهشاونوكتا

 ءادهش مهنوكناهيفو ىهتا
 مهنوكة طساون سانلا ىلع

 00 لضفأو الودع

 كلذكو مهن :وكو مسالا نم

 ةداهشلا َح وأصاب ج وم

 دئادشلا ىلع ,هربص اما

 حوا صاابجوم هنوكف
 نعواال ادوهش مهنوك

 ريصلالاقي نأالا ءافخ

 هللا ليبسىف كادشلا ىنع
 ىهونامالاةوق نع”ىذب

 ىهو ةلاد_علا نع ؛ئذت

 مهنوكح ولصاةبجوم
 لاقي نأ يلوالاوادوهش
 كيدشلا ىلعربصلا نمدارملا

 1 و ل م ا صل ل م ص ص ماج هم ل سمع بس 2و عم ص وص مح حس ص سس عسل سس حم بأ

 هلوق) هقفلابتكفروك نما ليصفتلا ىلعةلادعلا نعج رخو ريبكسلا بنذلا بحاصراصداهملا نمرفو اهياعرب ص؛/نموداهملا ٠

 داهملانودب نوكيالة_دجلا لوخدنا ىلع مالكلالد راكنالل ماهفت_سالاناك امل (1اة جلا اول_خدننا متبسحمأ ىلاعت ٠

 ءازخرانلالوخ دد_بالااهلخ ديالر ذعري غن مداهجلا نع فاختملا نكل ىمالالوأ ةنملالوخددارملا لاقينأالا كلذ كسيلو 1 ٠"

 درك اتلانونب ىأ( نءاعي اص أ نا ىلع هلوق ) داهلا ىفأ نع ةبانكنب  دهاجلإب علا ىن نا ىلعلد (اودها لوهلوق) لماتش 3

 ىنتاهنمتفناف هلوق) مهاوخاك اولتقلاومزهنيملولف لتقلا ىلع اوفراش مهنا 0

 اناقدافتس  مهمازهنامليقناف(لا مه خ خبب ونوهوهلوق) اعيج نب ىمالا ىنن دوصقملا نكد عمجللواولانا ىلع ىهئلاب ىئذلل اهبشت

 نيناعم هوعأرىأ فاش كلا ,بحاص ةرابعو مهناوخاك اواتقااومز هن لول مهن اب راعشاهيفذا مهناوخا لتةقو تولاة:ئاعم نأ 10

 اهنم مهفيذا مهمازبم ا ىلعةلالد حضوأ اةرايعلاهذهو اولتقتنا متفراشوىكب راق أوك _:اوخا نه لدق نم كي ديأ نيب لتق نيح هل نب دهاشم



 السب رار سطرت زم نما قرأ (نوماغيمهو ىلا لوق) : 0. رفخلا ةعس زلة سإ وطو هللاالاهر 2رذل

 ا ال 0 0 دل 0

0 5 
 هب نيلاعم-هلعف حيبق ىلعاو رصيرلو ىأ اورصي نملاح (نوهعيمهو ) 0

 نانيذلل ربخ (اهيف نيدلا>رابنالا اهتك نم ىر تانجو مهب رنه ةرفغم مهؤازج كئاوأ

 نم مزايالو نوةفن نيذلا ىلعوأ نيقتملا لعهتفطعن ا اهلبقامةنيبم ةفنأتسم ةلجو هب تأدتبا

 نب رفاكللرانلا دادعا نم مزلب.الكنورصملا اهلخديالنامط ءازج نيبئاتلاو نيقتلل ةنملادادعا

 نيفو -وملا نيقتللاممنودأ مطام نا ىلءلددلوالا ىلع تانج ريكشتو مهريغاهلخ دبال نا مطءازج

 نيب ناب مهتآ لف هنأ نيليبقلا نيب اقراف كافكو ةمدقتملا ةبآلا ف ةر وكحذللاتافصا!كلتب

 اورفغتساف ىاعتهلوقوهو

 مهماعىلع لدي مهمونذل
 (1اةفنأتسمةا-جهلوق)
 اذانيذلاو تفطعنا ىأ

 نيقتملا ىلع ةث> افاواعق
 نبذلا ىهوهتف_ى ىلعوأ

 ىلا اوطخو ع رشلادوددح ىلع اوظفاح منال كلذو هللا ةمحل نودجوتسسم نونس# م-هنا لك فلوأ ناك نوقف

 لماعلاكهريصقتل كرادتملا نال (نيلماعلا رجأمن و) هلوقب ءالؤه ةّنآ لصفو همراكك صصختلا ناب قرفلاو ةفتأتسم 0

 ءازجلا ظفل لي دبتلعلو ريجالاو بوبحلاو كرادتملاو نسحلا نيب موهسفن ىلءعتوفامضعب ليصحتل || نيززإ نإ نيسان
 تانجلاو ةرفغملا ىنعي كلذ نياماعلاوجأ عنوهريدقتف وذ حج حدلاب صوصخم او ةتكنلاذطوجالاب 0 ولا ىلع#لا اواعف اذا

 ىف هللا ةنساليت:اولةةوىلاءتهلوقك ةبذكملا مالا ىفةللا اهنس عئاقو (ناسمكلبق ن0

 لاق مهأليقو لبق نماولخ نيذلا

 ناسلا لاس قولثماوأ ارالو ومكلضفك لضف نمسانلا نياعام

 مهك الهرات نم نو رتامياو ربتعتل (نيبذكملا ةبقاعناك فيكاو رظناف ضرالا فاو ريسف

 ىلعو نإقتملا ريع لوالا

 هلوق) مهفلخاد ىناثنا
 لوالا ىلعتانج ريكسنتو
 اربخ هنوكىلءىأ (لا

 اواعفاذا نيذلاو ىلاعتهلوقل

 تاذجريكست لدي ةحاق

 ناةلالدلاهجورك ذامىلع

 عج ىهىنا! تانج ريكنت
 نزوكيفليلقتلا لغل دو
 تانجمط ىأ ناليلقتهيف

 اورظناف هلوق موهفموأ تلخدق هلوق ىلا ةراشا (نيقتلل ةظعومو ىديهو سانلل نايباذه

 نيقثملا سمأ نم صح امىلا وأ نيقتإل ةظعومو ةريعب ةدابز وهف نيبذك|ل انايب هنوكعم هنأآىأ

 الوإل نارقلاىلا ىليقو ةبوتلاوناعالاىبعُدعبأل ةظرتععم ةلج تاخدق هلوقو نييثاتلاو

 الو مياصأ امبداهجلان ءاوفعضتال ىنعملاو دحأ موب مهباصأ امل ةيلست (اونزحنالو | اون
 قا ىلع منافانأش مهن ىلعأ كذا لاحد (نولعالا متنأو) مكنم لق نمىلعاونز <

 رصنااب م طةر :راشبن نواح متأو وأ مويلا كتماوباصأ امبرثك أ اردن مون م-ونم
 باقلاةرق 1 3 ىضتقيدناف كن اعاد نا اونهمال ىأىهنااب قاعتم نينءؤم منكن ا) ةسيلغلاو | ترو هش م دع هي ٍعااةنحلا ىلا ةمسنلاب ةلملق

 ةاكلاز ةزج أرق ا م 0 00 ا نقلت دعا ضرالا

 000000 او نسال نافل اضريعتل«نوقابلاو فاقلا مشب مساع وست يئايع ناو أ ع ما
 مهما مثلث مردب مون مهنم متيصأ دقف دحأ موب مكتنماوباصأ نا ىن :ءلاو اهلاملإب و حارا حدفلاب 1 :
 مالك فئلاغ هرهاظب

 نيشااالكل يقونوجربالامهنلا نم نوجرت مناف اوفعضتال نإبكوأ مي 0 دارين أن كي وةنسلالهأ

 مايالا كلتد) مسوعيلع هللا ىلص لوسرلا مأ اوفلاخح نا لبق مهنماولان نيماسملا ناف دحأ موب ناك 9 احييتسالا ٠
 0 1 1 ' انإإ 7 | د - .- لف

 هلوقكىرنأ ءالؤطوةرات ءالؤطلي دنمهنيب اهفرصن (سانلا نيب اطرادن (ةتكسنلاهذطهلوقإل ةداع

 سناموبو ءاسناموب و #* انلاموي و انياغامويف لماعلانإب راعشالا ىأ
 ١ 1 5 1 2 5 2 مم 5 2 ام 3 -5 ء 5 3 ر 91 ى

 ئغلاتلواد لاقي ةدواعملاك ةلوادملاو هلوق) ريجالاكر وك ذملا
 فصولا لمت مايالاو هولوا دتف مهني

 اطوادنو رب_لاو

 ا 0 0 كلذلاقاما ا زوهف

 ١ 0 ا ا و ايندلارومأ ىلا ارظنالاواعمتيط

 | مث متبصأ مكن الوأرانلا ف مهالتقو ناطيشللم طاَتقو لطاملا ىلع مهناو ةنحلا ف3 التتقو هلل 0

 0 تا حج دن: حل وصلا

 ' لوس جز سو مع ندع وا
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 زماجلل 0 3

0 

 اعل ىلاعت هل ارقريضتففاشكلا + انمزاو باحياللم ركلا نآرقلاىف لعل 3

 فسح اديفملعل ناك الدنا هيلع ل يلدلاو ةروكذ لالا

 ماسج الا لخا دي مزاف رخسآلا ف نيب داس ازمه دحأ لخ| دن مزلام# ع :
69 

1 

 رك ذوامهضرعك اهضرعىأ (ضرالاو تاومسا| اهضرعةنجو) واوالب اوعراس صاعنباو عفان أ

 تاومس عبسكس ا امعنءا ندولوطلانودهنالليثعلاةقي رط ىلع ةعسلاهغصو ىف ةغلابإل ضرعل

 ةقواخم ةنملا نا ىلعليلد هيفو مهت كيه (نيقتلإ تدعأ) ضعبباهضعب لصو ول نيضرأ عبس

 بوصنم ح دم وأ نيقتلل ة-حدام ةفصأ ى(نوةفشي نذل اعلا اذه نع ةج راغ اهماو |

 واحالناسنالا ذا اهلك لاوحالاوأ ةدشلاو ءاخرلا ىتلا- ىف (عارم ثلاو ا عوف م و أ

 نيمظاكلاو) ريثكوأ لياق نمهياعاور دق قافن اباملا- ىف نوأ مالى أ ةرضموأة رسم نع

 تددشو امتالماذا ةبرقلا تمظكن مة ةردقلا عم هئاضمأ ن نع نيفاكلا !هيلعنيكسمملا (ةيفلا :

 انمأ هبلق هللا "الم هذافن | ىلع ر دقي وهواظ يغمظكن م مسو هيلعللا لص ىننلا نعو اهسأر |

 ةالصااهيلعىنلا نعو هتذخاؤم اوقحتتسا نم ةب وقعنيكراتلا (سانلا نع نيفاعلاو) اناياو ٍ
 بح للاو) تدمولاَع الاىف اريثك اوناكدقو هللامصعنمالا ليلقىتمأىف ءالؤهنا مالسلاو ا

 اواعفاذا نيذلاو مد ةراشالا نوكتفدهعلاو ءالؤه هتكلخدب و سذحلا لمتح (نينسحلا أ

 ةشحافلال يقو ناكننذىأ اوبنذأنإب (مهسفنأ اوهظوأ) 3 ١ زااكمبقلا ىف ةغاابةلءف ع

 0 و 0 تا اعلا 0 1 ديلا

١ 
 أ
١ 
| 

 قداع ناو رت: نمرصأأام لو هد هياع هللا ىلص هلوقل نب رفغتسم ريغمبج رنذى ءاوميقياو |
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 ارقو صالخالاو ةبوتلاو مالسالاك ة ةرفغ 1| هب قحتسام كك (مب رنم ةرفغمىا) اواقأو |[

 لامع اءاقشل ةيناثلا نعملالا كفن دقق ةجرلاةماطلامزاتسنالا هلال يفاضالاث ل ةلاةإقلأ نمدا رمان وكتاب
 اغا وحرم مهضعب نأ عم ةجنلا مزاتس'لوسرلاو هللا ةعاطا نأ نحال لية ناف. ليلق ىلو الا ىلا ةبسفلاب ةمئاثا ادوجَوف هللابذ

 اذه نم بب » رقةرقبلاةروسلئاوأىف نوةتتكل

 هللا ةعاطا نأ قيقا هانعمىلا ارظنرهاظا| بسحب دي: ءاجرلا ىنعع لصالا ف ىهىتاا لعل داربا نكس كلذك سمالا ناكناو اذ 1

 لصوتلا فرسثةوةلصوتلاة زعم دارملانا لاقين أ ىلوالاوهيذامهيفواللق زب زعاهماال وصولا نوكيف ةجرلا مزا نال. .لوسرلا

 ةباغىف اهبلالودولا ناك ةجرلاةروك ذنلا ةعاطلا مازاتسا م دعل ارهاظلا

 ةجراخ ن .كن :موافامهضرعاو اسمةنللاضرغنأ [ثك هرمز الاد تاودسلا ءعىأ (ماعلا انه نعت راب فرشلا

 نشأ نع ىورامل قباطماذهو

 ة:للالاق هنا هنعهللا ىذر

 عبسلا تاومسلا قوذ
 ناك اذااضيأو شرعلا تحت

 رصقأوه ىذلا ضرعلا
 انواسم نيداد_تمالا

 اطوطف ضرالاو تاومسلال

 ندادتمالالوطًأوهىذلا

 نأ بجيف امهنم مظعأ

 امونع ةجرا:ةنحلان وكت

 ليقن اف لمأةرظن هيفو
 لاعتهلوق نم مهفياذه

 تاومسااهضرعةندو

 ىنعمانلق تدعأ نم ءوهفم

 ناكمنعجراخاهناكمنا

 وصهىذلا ماعلا اذه

 الو ضرالاو تاومسلا

 5 نوكنم 0

 ب ل طططططصلللللللا

 ناك باك ا بولو ص 1 5 نذ عد اذه نءةج راخأبلا ل رالاو

 اة مح راع ةنحلان روكن نأ مزل لخادتلامو 0 ا وك الأن ال ونآلاةدوج سا 5

 دب دحتدصقلا سيل و 34 تحاصلا ف ةعلام رملاروك كمل هيدشنلا نمدارملانأ فاشكلا مالكريسفت ىف رك ذىنازاتفتل اتمالعلانأ لعاو ٠

 )ذه نع ةجراخ ةنخا ن نوكةبآلا: نم مهفبهناوحو فعل موك فانماده نا وح الروك دل تنال ك عنتعلة نجلا ضرع

 نوقفني نيذلامهريدقتب ناو نأ ىناثلاو نوقف: :.نيذلاحدمأر دقتب نوكنألرالاف (عوف صوأ بوصنمحدموأ هلوق) ملاع

 دارلان أل عيلدب رسفامنا (اورك ذتهلوق) مدنلاوةب وتلا بجيل, ةئلارفغتسأ بنذللالوقينأ ىنكيالنادارأ (لامدنلبهلوق
 هنباالا بون ذلارفغي نمو لات هلوق نم موهفملا ليقنا ةررفغملا مومعو ةجرلا ةعسب ىلاعنهفصو هبدا ارااوىتاسللاال ىبلقلا رك فلارك د 9

 صخشلا ن نمر دص بن ذ لكنا مهفيذ هَ ماللاب لحنا عج ا دارب | نم مهفي تلق مهف يفي فيكف هنو دايت هريا عطور



 1 ماللا ناك اذا (دهعلل هيف ماللا ناكن ارصنلابامووأ هل اوق)ةروك ذملا ةكئاللاب ىلاعثهللادادماةباشك مدع اوركسنا مهناكزك ذاملا

 ١ ا يواول) 0 دا سل ع ان انا نكلاو اورفكن يذلا نمافر طعطةيلردب مولر عقاولا دوهعملارم هنلا ىنءلاناكدهعلل

 0 افوطعم نوكنأ لمتح وهوق) امهنم امهد_حاهيف ىكىذلاديدرتلا بسان. الف اعماعقو تبكدلاو عطقلا نال (ديدرتلا

 . رهظياللب رظنلا لحوأب ماعلا ىلع صاخلا فطع نكس م اعلا ىلع صاخلا| فاعع نم نيا امحالا نا 'ه ىلعر وك نما فطعلا نا'ىنخنال

 . نيلامحالا فعضي فاشكسلا بحاص لع او مالم ىنعم ئث ةىلعفطعلا ن وكن أ اوهو (:؟) قالا لامحالا ىلع بيكرتال

 ارك ذامل ننرروك ذملا

 بوتي وأنا ل يقولاق
 نأو نارامذاي'بوصنم

 فوطعم مسا كح ىف بودي
 ىلع وأ ص الا ل ءوأب

 || ددعلاوةدعلانمال (هللادنعنمالارصنلاامو) فوحلا نمديلا نكستلو (هبكب واق نئمطتلو)
 ا مهب واةىلعاطب ر ومطةراشب هبمطدعو ومهدمأا ناو ددم ىلا مهرصن ىف ةجاحال هن ىلع هيذتوهو

 || ىذلا ( زي زعلا) مهنعرأت نعاولابي النا ىلعاث-ورثك ًابابسألاىلاةّماعلار ظن ناثيح نم
 || ةمكحلا ىضتقم ىلع طسو ري-غب و طسوب لذ و رصنب ىذلا (ميكحلا) هتبضقأ ىف بااغبال

 دهعلل هيف ماللا ناكن ا رصنلاامو وأ م«رصنب قلعتم (اور فكن بذلا نم افرطعطقيل) ةحلصلاو || ' ا

 لّدق نمردب موب ناك اموهو نب ز نار سأو نصحت لشي ميس نضج ىغلاو 0
 ا نم نيعبشرسأو نيعيس

 عي ونتللوأو باقلا ىف مهقب ع نهر رأ ظيفلاةد_هتبكلار مم زخ وأ (مهتبك وأ ) مهديدانص راغئامم لع تا

 (عيش ىمألا نم كل سيل ا ىطقنم اومزهنيف ( نيبلاخ اوبلقتيف ) ديدتتلا نود || ىا.حرإ سبع نإ
 مهرمأ كلام هللا ناىنعملاو مهتبكيوأ ول يطع (مهذاعي و موهيلعبوتيوأ) ضارتعا روكا 0 7

 | مهسسأ نم كلسبلو ادرمسأ نامهبذعي وأ اوءاسأ نا مهيلعبوتب دأ م هتبكيد يكل ينأا ا 3 وقر
 ئ رامضابئثدأ ىمألا ىلع افوطعم نوكينأ لمح مه داهجو مهراذنالر ومأمدبعتن ناو 0 0 1
 ْ ئش مهسمأ نم كل سدلوأ ينوه نموا م-جلع ةبوتلا نموأ مهسمأ نم كل سدا ىأنا مل ابجاوناكواف ءشلاب

  هللابوت ةنأالا رش .ث مه سعأ نم كل را ا كم مها ذعنو ًامهياعةب وتلاوأ
 ١ نيقتلانأ توقد ص

 هتيعاب ر سدكو د مون هحش صاقو ىنأ ن ةبتعن اى ور مهنم ئشتتف مدعي وأ هب رستف ,ويلع
 | نأوهو اهمدعو ةب وتلاب
 |0000 لاو تاو ملك مهين هجداوبصت موق حفم فيك ل وقير و ههبجو نيعمدلا حسم لع ١ عب ا رت كنار

 ٍز هللو م تدعللا اوقحتةسادق (نوملاظمهتاف) نمي نم مهيف نإ هماعل هللاهارنق مويلع ءاشإ نم بذعي وةبوتلاب

 ٍ (ءاشي ن 9 هابالعل و ءامس) 8 نارفغي) كال هلكممالا هل فاك !امواقلخ (ضرالاىفاموتاو ومسلاق ام رهاظل قفانملاك اهمدعت

 ١ هدابعل (محر روفغةللاو) هلىفاتلاك اهمدعو ةب ولايدييقتلاو 0 و ع انهنا لعله وع آلا

 1 تادايز اداب 00 اولك نال اونمآنيذلااهمأإب ا 0 نكلاقلطمةئيشملابناقلعم

 | 1 0 هزد- >> : 0

 0 0 رص نءاو ريش نب اردو 5 ىيع كر روك ذا 1قالطالل نايفانم' 0 راس سدا سا

 ا الار نب رفك-_الةدعمتاذلاب رانلانأ ل هيملتا فت هيفو ملاعق أ لانتو تنام عز ردا رهاظلا داماك

 . ابيغرتو ةفلاخما نعابيهرت دعولاب ديعولاعبتا (نوجرت 0 5 لوسرلاو هللا اوعيط أور ةاصعلل 1 تاهل

  اورداب (او راسو اربخ ل عجامىلا لصوتلا ةزع ليلد كللذلاثمأ ف ىسعولعلو ةعاطلا ىف و مدنا هن 5 117
 يي جبيبيجيييرللل باس سس سس سس ا 5-6 1

 ىف ةءآلاتلزيف ةفعاضمافاعض ا ادب دخلا 50 هريغنود مارحاب 0 0 ا

 نب رفاك-!!باذعراتلا قاخ نم تاذلابدوصقملا ىأ (ةاصعلل ضرعلاب ورافكلا ةدعمتاذلاب رانلا نا ىلع هيبذتهيفوهلوق) هنأش

 0 ربخ لحامل 0 2 00 زعل يلد 2 2 ين

 ايما

 ا ل



 او ايا

 الإ
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 - 0 2 غب لصح سفن ثيدحو طاش درد؟ لب مهدصو مهرايتخاب ارداص !سمأ سيل ىأ (اذمب وهناك مهلا رهاظلاو هلوف) .

 سسصلاو هتلازابمطهللا ةيالومث مزعلالوصح نك<يهنأل رهاظلالاقامتاو هيلو هللا ناك نميساننالةر وكذملاةمي زعلانآلرايتخا
 ىلعاومزعمها ىلعارهاظل دب هللامهمصعف اوعجر نأ اورمضأ مهنا نم سابعنبا نع فاشكتلا ف لقنامو ب رملا ىلع تايتلان١

)5١( 

 || هرهظلعجو ىداولاةودعفلزنو تبسااموب دح أ بعشب حبصأو ةعلاةالصدعب ج رفنلئاقي
 نمانوت أباللينلابانعاوحبضن |لاقو ةامرلا لعريمج نبهلنادع سصعأو مهفص ىوسو دحأ ى اه تدعو

 ةماس ونب ( كش ناتفئاط) تودغ ذا نمل دن وأ مهاععيمس هلوقب قاعتم (تمهذا دئارو

 ىورافعضتوانبجت نا (الشفتنأ ) ركسعلا جانجاناكو سوألا نمةثراح ودب و ج رزإلا نم

 مزعلاوهاذهومهرايتخإبعوجرلااودصقممنا ىلءلدباورمضأنألعوجرلا

 طوشلا اوغاب اماف او رب ص نارصنلاهط دعو ولجرفلأ ءاهز ىف جرن مالسلاو ةالصلا هيلعهنأ

 لاقو ىراصنألا مزح نب ورع مهعبتفاندالوأ وانسفن ل قن مالعلاقو لجر ةئامئالث ىف ىف نب الزنا

 مهمصعفهعابنابنارحلا مهف ك انءيتالالاتو معنول ”ىبأ نبا لاقت كسفنأ وكيبن ىفمالسالاو هللاك دشنأ |[
 (امهباو هللاو) ىلاعتهلوقلةع زعتناك اماهن ار هاظلاو لسوهيلعةللا ب ةنلالوسرعماوضف هللا |

 ىلعن الكوت الو نالشفامطافا مر صان هللاو دار, نأزوجن و ةرطخلا كالت عابتا نمامهمصاعىأ

 مهرصن كم هرصنيل هريغىلءاواكوتبالو هيلعاواكوتيلف ىأ (نونمؤللا لكوتيلفةللا ىلعو) هللا
 ناك ةنيدملاو ةكم ناد ءامردب ولكوتلامهدافأام ضعبب ريك ذي (رديب هللا ا

 ىلءاهيبفت لئالذ لةيملو ةلذألاق امناو ريمضلا نملاح (ةلذأمتنأ ام) هبىمسفاردب ىمس لجرا ||

 )ن وركشت كلما تابثلاىف (هللااوقتاف) حالسااوبك ارملاةلق ولاجلا فعضل مهتلذ عممهتلق |[
 ماعنالا عضومركشلاعضوف ن وركسشتف كيلع هللا عني مل ءاو أ هرسصن نم مكيلعدب 0 ٌْ

 موب مههلوقنا ىلع تودغ ذا نم ناثلدبليقو كرصنا ف رظ (نينمؤما لوقت ذا) هببسدنال ||
 لوسرلا ىمأ اوفلاخو مئانغلا نعاو ربصي لاماف ةفلاسخلا نعىرقتلاو ربصلا طارتشا عمن اكو دحأ
 (نيلزنمةكسئالملا نم فال ةئالثب كب رك دعنأ يفك نلأ) ةكئالملا لزتتمل سو هيلعفثلا ىلص
 مهتاقو مهفعضل رصناا نم'نيسيالاك اوناكمهمأب اراعشا ناب ءيجاسناد كلذ مهيفكييال نأراكنا

 اوراصمن فال 1 ةثالثاوراص من ةكئالملا نملابالوأ ردب موب هللا مهدمأ ل بق مهترثكو ّودعلاةّوقو
 ىل ىأن ل دعباملباجا 357 جي ردتلل ا ريثكتلا دب دشتلاب نيلزغم صاع نباأ ارقو فال 1 ةسخ 1

 اوقتتواو ربصتنا) لاقفمهبواقاةب وقتو امهبلعاثح ىوقتلاو ربصلا ىلعةدايزلا .طدعو مث ميفكي |
 ردقلاترافنم ردصملصألا وهو هذه,هتعاس نء(اذهمهروذنم)نوكرشتملاىأ (ةون أبد ||

 لاحلا ف كون أ, نا ىنعملاو ىجارتالو اهيف ثي رالىتاا لاحال قاطأ مث ةعرسسال ريعتسساف تلغ ذا

 (نيمّوسم) ريخأتالو خارتالب مهنايتا لاحف (ةكئنالملا نم فالآ ةسمخغ مب ركددع) |
 ةك-اللانافاوموسن هباحصأل مالسلاوةالصلهياعهلوقل ئشل امس راهظاوهىذلا مب وسنلا نمنيماعم

 رسكببوةعب دمداغو درو بأو ريثك نبا أر قو هم ا

 اذهنال (مهتاق ىلعل-داهلوق)
 هل اوق)ةلقلا عجن زونزولا

 فاشكلا ةرايعاذكه
 ىلازاتفتلاةمال_ءلا لاقو

 بجو ىرخسأ ةمعن ل.

 ىنعيدمالك اذه ركسشلا

 نوركشيةاج نا نكعهنا

 ىرخأ ةمعن لين نعةبانك

 ريغلا ىنعملاداراان وكف

 ةدارازاوج عم قيقحلا

 لج وأ ىيقحلا ىبعملا

 لوة:نأآكلو قيقحلا

 انههنوكنأام اوان ال

 ةدارا نع عئام فراص

 ناكنافالوأ قيقيلا ىنعم

 نوكنا زوال ةلوالا

 الفىناثلان اك ناوةباذنك

 الفازام نوع نا زوحب

 ةبانكوناةلوقب ماوءالل هحو

 ةبانكهنا قالب زاحوأ

 قيقحلاةدارا نم دامالهنال

 ضرغنا ىلرط<ىذلاو

 انههنا فاشكسلا بحاص

 لكصالا ف ةناكو اردسقم
 حا مكيلع للا عنب كلما رصنلاب كل ةراشبالا (مكل ىرشبالا) ةكئاللاب  دادمال_عجامو (هللاإ_عجاموإل اولا ١

 ع مال مر 1 لل لل للسبب هلل د

 مهلاراعشا هلوق) ف ذحام عضومنوركشت ميقاوءافلاوةللس|ف دق نوركشتف ( قاث  (ىواتس) - 5) ٠

 مهودعةرثكو مهفعضو مهتاقلاوناكمبماب راعشالل ىلا ديك أتاوهىذلا نابءىجامناو لاقهناف فاشكلاهيف عبت(رصنلا نعنيسألاك
 افالخىنلا ديك أتل نلديفيالو لاق ثيح ىنغملا بح اص هدراممىنلا ديك أتانا نوك ناامهد نيش هيفو رصنلا نم نيسيالاك .

 نأش نمسيلاوةكئالملا نمفال اي,طهننادادماةباغكح م سأيلاب هراعشا ناكسأيلابهراعشا لسنا هنأ قاثلاهفاشك ىف ىرشخعزلل

 هم معنا نع موق دشلمارعن للون .ها اواو طفكتبتكنالل نسال ل تةنادادمأ نوني بنل
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 ن 0 ل اذه (1ا خس ولهبقو هلوق)الوصومءالوأ ناك اذاوهوءالو ًاناص ىأ(هتلصوأ 2-0

 - كب اتكلابنونمؤت نم دافتسهنا همالكر هاظن لك مهاتكب نينمؤملا ناع و نينمؤملاباتكب مهناميامدع عم ب تاتكلا لدأل

 )8٠( لكك ناميالاصيصخ ناهبيجوتو
 08 رابع(! مهيلع ءاعددل وق)

 ةداي زيدارملا نافاشكلا

 مهظيغيام ةداب زم-جظيغ

 هلهأزع و مالسالاةٌوف نم

 ظيغلا داي زءاعد نوكمف
 ةوفق ءاعد نع ةبانك

 ةمالغلالاقو مالسالا
 ناىلا ريشي ىنازاتفتلا
 ةبانكلا ةيانك نم اذه

 نع ظيغلاب مهتومءاعدب ربع
 ةدايز ءاعدوهىذلاهموزلم

 هبو كالطادح ىلإ مهظيغ

 ةٌوقوهىذلاهموزلم نع

 وهف هاه زعو مالسالا

 ةّوكدوتسملل نا
 مهظيغل بجوملا مالسالا
 الف مهك الط بجوملا

 روك ذملابيترتلا لسحب
 نمرك ذامع وجت ىنعملالب
 ةّوقو ظيغلا ةدايزب ءاعدلا

 مهك الهىلا ىضفملا مالسالا

 (بجتالو هود لك
 بجيتلا نع ىبمناا رهاظ
 ىنلانأديفي روك ذملا

 معي ل | سو هيلع هلبا ىلص

 قام ىلع قلعت هعالنطا

 لوألاهجولاىلوألاةرودصلا

 اذه (دجملا نألو هلوق)

 ىتلا ىوعدلان | ىلع لدي
 الص مه ديكر يض مدع ص

 روك ذل ادا نع ببسم

 بحاصوإعفاك الوأ هرك ذامىلع راصتقالاىلوألاف مصخلاريض ىفاننال مصخلا ىلعةءارلا نال هقامهيقو

 . زوجيو ةراشالا ىنعماهيف لماعلاولاحوأ هتلصوأ هبحتدب زتن أ كلو ةكمتنالربخةلجلاو ءالوالرب>وأ

 اسأل :وك ىلعلديق كلذك اوسيا مهريغنا ىلعلاد نينمؤملابباتكلا

 سن (هلكب اتكلا,نونمؤتو)اربخ ةل | نوكسنو هدولامدرمسفي رمضم لعفب ءالوأ سل

  اضيأأ مهباتكب نونمؤت مكن أل احلاو منوبحنال مهنا ىنعملاو مكنوبتعال نم لاحوهو هاكب اتكلا|
 متحف متمبلصأ مهلطابف مهئابهيب وتهيفوأ كباتكك نونمؤيال مهو مهنوبحت ملاباف
 نم ايلا نم لماالا كيم وع اولخ اذاو) اري رغتو اقافن (انمآ اولق موفل اذاو)

 ماو مهيلعءاعد (مكظيغب اونوم لق) اليبس ىشتلا ىلا اودحب مل ثيح ارسحتو افسات هلجأ
 1  معيف ( رودصأ|تاذب ميلعةللانا) هباوكلب ىتح لهو مالسالا ةّوق فعاضتب هنداي ز و ظيغلا

 ا وهام ملعةتلانامطلقو ىأ لوقملا ن منوك,ن ألمتح وهو قنحلاو ءاضغبلا نم مهر ودص فام
 ىعالطا نم بجدتالو كلذم طلق ىنعع هنعاجر اخ نوكيناواظيغلمانألا ضع نم هنوفختا#: ىنخأ

 || ةكيس مكبصتناو مهؤسأ ةطسح كسه نوط »رئامذ نم قخالب ملع قاف م هرارسأ ىلع كابا

 || مهاد ًاامياوتمشو ةعفنمو ري-خ نم مطانام اودس> دحشلا مهتوادع ىهانتلنايب (اهاوحرفي

 (ش . فيلاكمتلا قاشم ىلعوأ مهت وادعىلع (اوربصتناو) ةبادالل راعتسم سملاو ةدشو رمض نم

 "|| لجوزعللالضفب ( ايشمهديك مرضيال) مكيلعهلالج لج هللامرحاموأ مهتالاوم (اوقتتو)
 |١ لاعفنالاليلةنوكيربصلاوءاقنالاب ردتملا مألا ف ّدحملانألو نيقتملاو نب رباصال دوعوملاهظفحو
 || كرضيالبوقعيو ورمعوبأو عفانو ريثك نبا أر قو دمةمضك ع ابتاللءارلا ةمضو مصخا ىلعأب زج
 ١ . هماع طيحت ىأ طيحم) امهربغو ىوقتلاو ربصلا نم (نولمعتاع هناا ) هريضي هراض نم

 (تودغ داو كملع مهقاعيف ميلع منو دعف نولمعيامب ىأءايلاب ءىرقو هلهأ مهام راق

 ْ '(نينمؤلا ”ىّومن) اهنعهللاىضر ةشئاع ةردخ نم ىأ (كلهأنم) تودغ ذارك ذاوىأ

 | دقو هل نك امأو فقاوم (لاتقللد- عءامقم) ماللاب ةءارقلاهدب وِ و مط* ىو ىوستوأم 1

 : نلبق ىلاءتهلوقو قدص دءقمىف ىلاهتهلوقك عاسنالا ىلع ناكملا ىنعع ماقملاو دع- ملا لمعتسإ

 1 ٍ دحاياولزن نيكرشملا نا ىور مكناينب (ملع) متاوقألا (عيمسةلاو) كا

 1 هبانكأ مالسلاوةال_صلا هيلع لوسرلاراثتساف ةرحطا نم ثالث ةنسلاّوشر شع ىلاث ءاعب ؛ رألاموب

 0 ْ ةئيردلابهنلا لوسرابم ةأراصنألا رثك أو وهلاقف لبقدعدملو لواس نبا" ىأنإ هللا د _عاعددقو

 || ا ا ل 3 هتان مالا :لعاهلخ دال زانمباصأالا دعا هنمانج رخامةئاوف مهلا ج رختالو
 |١ ةراجلانايبصلاوءاسنلا مهامرولاجرلا مهلتاقاولخد ناو سبحر شب اوماقأ اوماقأن اف مهعدفانيف
 انيق تار ماللاو ةالصلاهيلعلاقف جورخلا ىلا مهضعب راشأو نيساخاوعجراوعجر ناو

 د

 ككاو 2 .- هطول م قسم تال متع قع متل

 || تاخدأ ىأك ت أر وةع زههتاواف اماث يس ٍبايذ فتن أرو ارب_خاهتاوافىلوح ةحوبذمارقب

 || ردبمهمتافلاجرلاقف مهوعدنو ةنيدلاباوميقت نأ متيارناف ةنيدلااهتاواف ةنيصح عرد ف ىدي
 7 كلذاوأراماف هتمأل سيو لخ دىتحاوغلاب و انئادعأ ىلاانب ج رخادأ موب ةداهشلابهللا مهمرك 1

 1 ىتح اهعذيفهتمأل سبلب نأ ىنا ىغبنياللاقف تنارامهننألوصراب عنصأا ولاقومهتغلابم ىلع اوم دن

 لاقت

 صان مهنعب نألاىوقتلاد ربصلا مدع نما ذ- هانلق دحأ موب ودعلادبك ٠ نم ناماسملا ىلعر رضا عقو فيك ليق ناف فاشكلا

 2 1 ءيجييسو ربسلا فرك ذاك مو هيلعللا لص ىنلا
 ايف
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 ديدشتلاب نكل“ىرقىأ (ااهنوماظي مهسفنأ نكسلو ةئرقوهوق) لمأتيلفاضيأ فنسملا ةرابعن هرهاظلا وهو خب ركل: لث
 لوعفم مهسفن أن وكنا زوج الو نوهظي لوعفمري دقت ب حيف هلامسا مهسفن أن وكب اذهىلعو لعفلابةهيشلا فورا نمنوكيىنح

 مزل نكللامساةيطرسشلا نم لعجولف ىتثعب اهواز ةيطرسشة|ج )ار مصب, نم نال نأشل اريمضان ههردقا:ا (قشعي كنوفجرصبينم
 ريمضالار دقم عيثانههن وك نأ حصيالو فوذح مسالاو اريخه دعب ىنلاةلجا عمةيطرسشلا نمنوك,ن أ نيعتفربخ نكلل نوكيالنأ ١

 احصن كولأالو ادج كولأال ,طوقوحن اذه فاشكلا فلاقامل قفاوم ا ذههل اوقليقناف(صقنلاوأمذملاىنعمنيمضتىلعهلوق)نأشلا ٠
 لعج هنا نمباتكتلا لئاوأ ىف رك ذىذلار وهشملا ىنعملاب سيل نيمضتلا ناهنم مهقبي وكقت الواحصن كعنمأال ىنعملاونيمضتلا ىلع ٠

 ظفالا لامعتساانهه نيمضتلا ىنعملب كيلاايهتنمهللادج ا ىنعملانا كيلاهنلاد_؟ىفاك الاح نمضملاو هانعم ىلع هيف نئمضتملا
 هنا عمأيش كعنمد_ةفكّقح فرصق نمنالادهج كعنمأ ال ادهجكولأال ىنعم ىنازاتفتتلا ةمالععللاقاذلو همزاتسي و هنمَْتي اف
 ةنوعع آلا لعفلا نمذوخ ملاح فنح عم قيقحلاهانعم ىلع روك للا لعفلا قبي نأ نيمضتلا ىنعمناب ةيشاخلالئاوأ ىف حرمض ٠

 لعجب ىأ سكميدقو اذك ىلعامدان هانعماذ كىلعهيفك ب اق و هدج كيلاايهنمدجأانالف كيلاد_جأاناوةف ةيظفللا ةنيرقلا 5

 نا بيغلابنونمؤي ىلاعتهلوق (مو) ريسفتىففاشكلابحاصلاق اك الصأ نمضملاو الروك ذملا '
 الو نوفرت_عي هانعم م صصستسسس  سسسسسس
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 نكلو'ئرقو ةب وقعلاهب اوقحتساام باكت:رابمهسفنأ اوءاظمهنكسلو هك الهاب ثرحلا باغأ
 رعضشلا ةرورضى الا ىذحال هنالنأشلا ريمضردق.ناز وحالواهت 'وماظي مهسفن أ نكحاو ىأ 7

 قشعي كنوفجرصب ىمنكدو #* .هيلق ىشعلا ل خدي نمت نك امو هلوقك |

 1 ةناطبب هبشدب ةقث هرارسأ ل جرلا هفرعيىذلاوهو ةجيلو (ةناطب اوذختتنال اونمكن يذلا اهمأإ
 لئاوأف روك ذملا اذ هذ ص 0 ودنم) رائثدسانلاو راعشراصنالامالسلاو ةالصلا هيلع لاقراعسشلاب هيشاكبوثلا

 هرك ذاملضقانمةيشاحلا منودنم ةنئاك ةناطبىأةءاطب ةفصوه فوذحموأ اوذختتالب قلعتموهو نيماسملان ود ||

 انهه اورك ذاماناق انهه || ىدعو فرملابىدعي ناهلصأو ربصقتلاولالاو داسفلا ف مل ن ورصقيالىأ (الابخ كنوأأيال) 07

 ىتاثلا هجولا بعلوم مكتنعاونع (متنعاماودو )ص قنلاوأ عنملا نعم نيمضت ىلعاحصن كول ال مطوق.كن يا وعفم ىلا

 نيمضتلا ىهجو نم | مهمالكىفىأ (مههاوفأ نه ءاضغبلا تديدقإ) ةب ردصمامو ةقشملاو ر رضلا ةدشوهو

 ال انههىن علان وكيف || سيل هود نال ادبام ) ربك 1 مهر ودص ىكامد) مهضغب ٍّط رفل مهسفن أن وكتاشالمبنال

 نب رصقمالابخ <نوعذع نيو ا صال_خالابوجو ىلعقلادلا (تإيآلا مكلانيدق) رايتخاو ةيور نع
 ليلعتلا ىلءتافن اتسم تءاج عبرالال لا ا (نولقعت متنكنا) نب رفاكلاةاداعمو
 ند يا ناحل ىأ ) 0 رك ا عاخ 0 0 7 نأز 0 :

 ءىجنا ىنذل اكاركتمدام هلوقىف امك اعمديةلاو لعفا| ىلا هج وّدردق ديقملا لعفلا ىلع دراولا ىئنلا نافلابخلا ف ريصقتتلاو عنمللايفن 7

 ىنعملاةداب ز رايشعا اما فاكس هناو نيمضتلارابتعا هجواف زاجل صاذا ليقناف هدم فنصملا مالك ىف صدقو اعمب وك. رلاو ف

 نالهاوق) لّمأتف هيف نمضااو نمضلاناينعم ربتعي نيمضتلاةروصفو ىزاجملا ىنعم اوه دحاوىنعم ربتعي زاجملاةروصيف هنأل ١"

 نوكيف ماترارتخا ري غنم ضغبلاراث ؟مهنمرهظيدق نكل ضغبلاءافخىف دهجلا اولذيمهنا ىنعي ( رايتخاو ةيورنعغسيلهودب ٠١
 نم ةناطب نينمؤملا خا مدعا الع ىأ ()تافنأتسم هلوق) مهدهج ةباغو مهعسو لذب نمل صح هنأل ربك امهر ودص يام 0

 انيبدق ربك 1 مهرو د_صىنكتامو مههاوفأ نم ءاضغبلا ت ديدق متدعام اودو الابخ كن ولأي ال ىاعتهلوق ىهعب رألا لج اومهنود 5

 ىلاعت هلوقىللا الابخ كن ولأيال هلوق نمىهف ثالثلا ل جلااماو ةروك ذلاةناطبلا ذأ مدبعل لاصاهنمالكن اف ةنآلا تاآلاكلا 06

 تناك ناىناثلا ىلعو اتاطم مهنود نمةناطبل اذا ا مدعديفيلوالا ربدسقتلا ىلعهنأ نيهجولا نيب قرفلاو ربك امهرودض قامو

 ربخوأ نائربخ وهوأ هلوق) ةماعتناك ةنيبمتناك ناف ةروكحذ|تافصلإب فصتلااصوصخىسهناناك ةديقم ةفصلا ٠

 رت اهجو نكعهبحند» زتن أس ابق ىل_عنبفلاخلا نب رفاكسلايلا ةراشاىتاثلا يلعو نينمؤملا ىلا ةراشاءالوأ لوألا يلع (ءالوأل

 ىأ لال ارابثعا نم دب

 الاو نإذمؤم هب نوفرتعي

 انيمضت الاض ازا ن اكس

 نوذمؤي ريسفتىف اولاق امك



  ريغدح امال 1 نآرفلاة والت نعربعىأ ( (ملاةوالتلإنعربع هلوق)

 2  ةقركبل مونلا هر وعينا بلاء ةمالتلا نمرلعيإلو 10 ا كك 0 ةلاقلا

 : ذم ققنيامدلوق) ىوقتتلا تاس مدع ني راعشا رك لذه فذانامرح اى نارفكلا دعوت ذدمب يقتل دلع

رجامهنم لكو مهعامسادصق ةعمسلاو مهمارا دصقءاي رلا ناف ةرفكسلاب هعمجبلاو عفإنلا ا راضي يطال ١
 76 ًامننم لكف ى

 ةكلا قفنياملاقي نأ ىلوالاو
 هفصلا ىنه«ناك اذاهنال
 راصف درابلا ىعمب ناك
 حير لثكمالكلاىنعم
 الا كلذحصيالو دراب اهيف

 ىتح فوصوم ريدقت

 اهيف عر لثك ىنعملاريصي
 درب مزافدربلاب مئاق درب

 اذدهنا ىنخنالتاق ناف
 قباطمريغ قيقحلا ىنعملا
 انلق كلذ هجوا عقاولا

 0 درابدرب مطوق ىنعغم

 قيرطب ةسنل اوأديدش

 نالهلوق) ىلقعلا زاجما
 (دشأ طخس نع كالهالا

 موقثرح هيشاملا ىأ
 كالهانال مهسفنأ اوماظ

 نو؟روك ذم اموقلاثرح
 كالهالا اذهو طخس نع

 مطاع ا طابحا ديفيف دشأ

 وهوهلوق) طابحالادشأ
 كلذلو سكرملاهيبشتلا نم

 ناك املىنعي (طالا بيل
 ةلادعللاهمدشت هميشتلا | ده

 هروهظو قافنالا نمةيكرملا

 1 جيرلاضورءمالوأ ثر+اروهظ ىهىناا ىرخالاةبكر !!ةلاملابةرخآلا نوداين دلا ىف

 كلذ كن اكولو ُثرخلاب نو ةفنامهيبشن نكبيملانهههيبشتلا نأ كلذ نم ٍلعف ثرحلا ىلعةدراو هيبشن كثنلاةلك ل عجب لهك الهاوةروك ملا
 ١ نا معاوهليصحت ىف ىمسلاو عافتنالا عقوت عم عفنلا هنأش ثامبعافتتالامدعهبشلاهجوؤ ثرحاوهىذلاهب هبشملاب هيبشتلاةلكنارتقا بجو

 31 لثمهر.دقتو فاضم رردقت نمدبالهباعمسالاع قعنرىذلا لثك اورفكنبذلا لثمىلاعتهلوقريسفتىفرك ذ فاشكلا بحاص

 7 قءافخال نكتلابكسمناكناو هيبشتلا نال فاض اريدةتبجوامنا ىنازاتفتلا ةمالعلالاقو قعني ىذلا لثك ١ اورذكن ذإ!ىعاد

 0 فاشكلا مالكر هاظ نكلانههفاضمريدقت با ذه ىلعو همالكى هت نيبسانتملا ىلا نيفرطا!فلثملاةفاضا ىضتقت ةبسانملانأ
 0 وقفنب أم لثموأ عر كالها ل ثكنوقفنرام كالها لثمدارينا زوجي دبكرملاهيبشتلا نموهلاق ثيحريدقتلا بجيالهنا ىلعلاد

 ملظام رأ ا<بدتعيثيح اهوقفنملا ل مهسفنأ اوماظمهنكلو م متاقفن عايضب نيقفنملا مظام ىأ

.- 

 ١ فوصومهلردقامن ا( دربلاهب فدو تءنوأهلوق)ةعمسو ًءايروأاذوخو أ ةرخاغم 1/1 وهن رقةر

 ةميقتسملاةُكاقلاو ءاوتسالا ىف نايبل فانئتسا (ةمئاق ةمأباتكلا لهأنم) باتكدلا لدال

 (نود_سي مهو ليللا ءان اهلل تاب ؟نولتي) مهنماوهسأ نيذلا مهو ماقفدوغلا تقأ نم ةلداعلا

 .حدللاف غلبأ و نيبأن روكيادوحسلا عمل يالا تاعاس فة والتلابدنع ربع مهدت ىف نآرقلانواتي

 "|| مث اهرخمالسلاو ةالصلاهيلعهناىورامل اهتواصي الب اةكءلا لهأ نال ءاشعلا ةالصدارملا ليقو
 || ةعاسلاهنههتلاركذي د ؟نايدالا لهأ نم سيلهنا اما لاقف ةالصا|ن ورظتنيسانلا !ذاف. جرن

 || ىف نوعراسيو ركنملا نع نوهنيوفورعلابنوصأب ورشألا مويلاو للابن ونمو 8 ريغ
 ريغقملا نع نوفرحنتم مناف د وهملا ف تناك امصئاصخ مهفصو ةمال 1 تافص ' (تاريملا

 5 ١ تافصلا كلش نفوس ولا (نيح اجلا نم كئاوأو) 0

 ْ ناف (هو رفكست خ ناف ريخ نم انااا ا هاضراوقحتتساو ةللادنع مطاوحأ تحءاص نم

 3 نا هشد- علو اركش باوثلا ة ةيفوت ىمس [ك انارفك كلذ ىمس ةيفلا هباون صقنالو عيضإ

 ' هورفك نلف ريخ م اولعفيامو ىلاسكلاو ةزجو صفح ر قو نامرهلا ىنهُم هنمضتل نيلوعفم

 نسحو ريما ]كم ىوقتلا نأ راعشاومط ةراشإ نيقتلاب ما ءاملاب نوقايلاو ءايلاب

 شه مهدالوأ الو مطاومأ مهنع ىنغت نا اورغكنذلاناإل ”وقتلا لهأوه هللاد:ءزئافلان او لمعلا

 ]| اهومزالم (درنا] باح كئادأو) ارد_دم نوكسف ءانغلا نموأ ب تاذعلا «وم (ًأيش هللا نم

 ءاير نوقفانللاوأ ة ةهعمسو ةوخافموأ ة 4 0 ةرفكلا قفذإام (نوقن نام لثما نودلاخ اهيفوه (

 ةدرابلا ب رلل هقالطا عئاشلاو دب ددششدري (رص اهمف ع رلثك ايندلاةايحلا هذهىف) افوخوأ

 تباصأ) درابدرب كلوقك ةغلابمللدربلاهب فصوتعن وأ هب تءنر دصملصالا ف وهفرمدرمصلاك

 طخس نع كالهالانالمطةب وقع (هتك-اهاف) ىضاعملاو رفكسلإب (مهسفنأ اوماظ موق ثرح

 هيفا مط قي مو 00 ا 0 2 8 هيبنشدا 20 دشأ

 0 م ف نكلوا هلشامو) ها عر 0 ثرحلا

 0 |( ماخا



 نودرمتملا (نوقسافلا مهرثك أو) هباحصأو مالس نب ةنلادبعك (نونمؤملامهنم ( هياعمهامممط

 ار رض (ىذأالا كو رضي نأإل دارطتسالا ليبس ىلع نآتدراو اهدعب ىتلاو ةلإا هذهو رفكلا ف |

 مث ) رسأو لتقب در ضيالو اومزهني (رابدالا ؟ ولوي ك واتاقيناو) ديدهتو نعطك اريسي ||
 نوكيامىوس مهرارمضا ىف مهنع مكسأب عفديوأ مكيلع مهرصني دح أ نوكدال (نورصننإل

 نالد+اوزحمل !مهتيقاعنوكستهناب ربخأ مث مهيلع ةربدلا تناكلاتقلاىلااوماقول مهتابكلذررقولوقب .

 اد علا د _عنوكيف ةبترلا ف جارتلل مث نا ىلع اولوب ىلعافطع اورصننال ئرقو ٍ

 دوه و عاقنيقىب وريضنلاو ةظيرق لاح كلذ ناكذاعقاولا اهقفاو ىتلاتابيغملا نمةبآلاهذهو ١
 امعأ) ةب زحلاولطابلاب كسلا لذوأ لهالاوللنملاو سفئاارده (ةناريلع تب رسول

 كبطل اوحالا ماعم ءأنم ءانئتسا (سانلا نملبحو هللا ن م لبحالا) اودجو (اوفقت نع |[

 نيماساإةمذو مهان 1ىذلاهباتنكوأ هللا ةمذي نيستلموأ ا لاوحالا ةماعىف ةلذلامهيلع | 1

 هل نيبجوتسم هءاوعجر (مللا نم بضغ اؤابو) نينمؤملا ليبس عابتاو مالسالا ندبوأ

 بلاغ دوهبلاو هاهأ ىلع ب ورضملاتيبلا ةظاحام مب ةطيحم ىبهف (ةنعلاهيلعسبرضوإل ١
 بضغلاب ءوبلاو ةنكسملاو ةلذلا ترض نمرك ذام ىلا ةراشا (كلذ) نيك اسمو ءارقفصمالا |[!

 اسالك 1 تايآلاب مه رم تدسل (ق>ريغب ءايدنالا نولتقي وةللاتان ابن ورفك ١ اوناكمهنان)

 اضن !امهداقتعاب سحب اقح نكن هنا ىلع ةلالدلل ىمالا سفن ىف كل ذكدنا عم قح ريغبدييقتلاو ٍ

 هللادو د مهنا دّعاو مهنايصع بيس (نودياوناكو اوصعاع) لتقلاو رفكلاىأ (كنذ) َ

 نا هانعمليقو رفكلاىلاىدؤياهءاعرارمتسالاو رئاكلاىلاىضفي رئاغ_صلاىلعرارصالا ناف ||

 نعببسموهف مهلتقو مه .رفكب لاعموهاك ةرخآلاف بضغلا باحيت ساو ايندلا ىف ةلذلاب برض

 ٠ عورفلاب نوبطاخ مهناثيح نم مهئادعاو دس 3

 ىواسملا فرك دي لو نإ وتسماوسيل فاشكلا بحاص لاف اذإو لاحلا قءاوساوسلدار اناقيتأ

 ا
1 2 

 اريسخ ناميالا ناكل (مط اريخ ناك 1( يئينياك اناعا (باتكلالهأ نماواد) كلذ ف الخ

 ريمْصلاوىواسملاىف (عاوساوسيل

 ناكلهلوق) انههاهملدتسا ىتلاةيآلا ناديت وكف اي ل نا عانجالا 8ع

 ةساي رلاانلق مهنيد نم لصح ىذلا عفنلاا فها مط عفنأ مالسالا نكسل عفان هيلع مهامنا ىلع لدن ةرابعلا هذهليقناف (طا للاخ ٠
 اعاد نول جنم ىلاعت هل وقةإ+-١هذيءدارملا ا ةلجاهذهو هلوق) ةب ةبب رحال ودقب نامالاوةيويندلا 1 3

 .باتكتلا لهأنا ناي ىل_هالادوصقملانال دارطتسالا ليبس ىلع امهرك ذناك امناوىذأالا عورضي ناهد ىتلابدارملاو هيلع '
 نب روصنم مهنو مدع ناف (ةبترلا ف جخارتالهلوق) ضرغلا كلذ نا ديف. ال نيتروك ذملا نيتلجلا نأ حالو مهاريخ ناك- ! اوننآول

 ارا ع رمل ةينرلا ف ىجارتلل مزمار دقت ىلعم ناهمالكم وهفمو مهرارفورابدالامهيلون نمةجرد م ظعأنيلوذخلب ٠

 فطعنورصنيالم ناب رص هنافةيترلا ف ححارتلل م 00 رب دقت ىلعاهناىفةحي رص فاشكلاةرابع كل نامزلا ف ىنبارتلا ىنعمب

 ليبسعابتاو هلوقىلاىلاعتةللاةمذب (#مه/) نيسبتاموأ نيمصتعمالاهلوق) ةبترلا ف جارتللم ناو ءازجلاو طرشلا ةجلع ا

 ةمذنا هيف (نينمؤملا

 ةب زجلالوبق ىهنيما.لا

 ضعب وهاك زلا لوبق
 اهرك ذىتلا تالام>الا

 تت رض مالكسلا ىنعم ناك

 الا لاح لكى ةي زجلا مهباع

 لوبقب سايتاالالاح ىف

 مالك اذهو ةيزجلا
 فقاشكلاةرامعو ضقانتم

 ىعملا نا انهه

 لاوحالاةماعىةلذلا مهيلع

 لب< مهماصتعا لاح ىفالا

 ةمذ ىنعيس انلا لم-وةللا
 زعالى أ نيماسملا ةمذوةللا

 ىهوةددحاولاهذهالاطق مط

 الةمدلا ىلا مهؤاحتلا

 ىوتنا هب زحلا نمهوملبق

 لاقي نأ ن كو ةيزجلا
 ةبزجلاةلذلاب دب رأ اذا

 نمدارملاناكلهالاولاملاو سفنااردهةلذلا نمد ١ رأاذاو نينمؤملاليبس عابتاو مالسالا نيدنإ روك د11 نيلبحلانمدارملان وكت

 نوكنأوهول اوالا ىنعملان ا ىبعل دب( !هانعم ليقو هل اوق) فنصملا دا موه ليصفتلا| ذهو# وهن رج الوبقوباتكسلا كسلا ن١
 ىلءهنلوالا ناخيرهجوو بْضغلا باحتاو 51 ااوةلذلا برضوا ةراثان وكن أ نم حجرأ ل تقلاو رفكلا ىلاةراشا ىاثلا كلذ

 اوصغامب وقحرتغبءاسنالا نولتقي وهاتان" اب نور فكنا اوناكمهناب كلذ لاقي نا ىفكلب كلذ ظفاري ركست ىلا ةجاحالىئاثلاريدقتلا

 اهدفي لة شاف ديفي لوالا ىن :ءلااضإأو بضغلابءوبااوةنكسملاو ةلذلا بريض بيست اروك ذملا نم لكريدقتلا اذهىلعذا نو دتعي وناكو

 ةراعاا هذه (ىواس تا رفكلاىلا ىضفبب ةريبكلا ىلعرارصالاو ريبكدلا ىلا ىضفي ريغصلا نايصعلا نأ ىهو ىناثلاىنعلا .

 ىلوالا نكل تاك ا ١ مهطعل واسم مهنم لكل نوكي نأ ىواسملا ف ىواستلا ىنن نم ردابتملاذادوصقملل فلام ىنعملل ةمشوم ١



الو وشومالو فيم شالو حيت دنس ئنع هلفغق الو نيثدهلا دنءافورعم ثيدحلا س دلو هجر ةمالافالتخا سمأ هن واف
 . هل 

 '' ةيانكسلا نال كل ذكس ل هنكل ةبانكسلا ىف دجوبال ىنعمهنا. ىلع دي ةرايعلاهذ_هرهاظ (11 قولا لهأ مس وب ليقوهلوق) الصأ
 ليقوهلوةن ههداىملاق نأ نكت ونار ذاك !اهوجوداوسو نانم وم اهوحو ضايبع وقوبدبف قيقحلاىن :ءلاةداراةدك بي

 0 دا 6 رس اوه كوالاو سانلا عيج كس نيبتال ريردقتلا اذه ىلع .(+ل'ن ودنرملا مهو هلوق)

 هاظلا (مرفكل ءازجوأ هلوق) 5< ربت سلا باطخ نيح نْمآ هنالناميالا (95) دعب رفاكوهفرفك نم لكن ابكلاو

 010 ع ص م م نمسهذم ىلعاذهنا

 فورحلانوكت نازّوج

 نعاهضعب بوش ةراجلا

 ل أ مو هيشنلا ىلع ديد#متو اوقرفت نيذللديعو (مظعباذعمط كئاوأو) ددحاو رجأ

 ١ ا هحولا ضايب 1 ذارامذاب وأ لعفلا ىتعم نم مطىلام بص (هوجودوستو هوحو ضيس

 قللالفشأ مسوب ليقو هيف فوحلا ةبا اكو رو رسلا ةدحبم روهظ نع ناتبانك هداوسو
 4 1 5 ِ : : لا دادضإبلطابأال هاو هنيعو هبدب نإب رونلا ىىسو ةرشبلا قارمثاو ةفيحصلاو هج ولا ضاس ملا ناوا ضعب ..ٍئ ديف 'ءانلا فاذا
 3 ِ مطلاقيفىأ لوقلا ةدارا ىلع (مناهادعب مترفك امههوجو تدوسا نذلا اماف) كلذ 3 ل

 ]| لوسرب او رف كباتكلالهأ وأن ودنرملامهو مهاحنم بيجتتلاو خيسوتلل ةزمطاو ترفك أ [|| ©0325 46 *
 نانكعو ردقم ءازحلاو

: 
 ني>هباو رقأ امدعب او رفكر افكلا عيجرأ هثعبم لق هب مهناعادعب سو هي هيلع هللا ىلص هللا ل كس :

 (باذعلا اوقوف تايآلاو لئالدلا ف رظنااب ناميالا نم ارك 1 مهسقنأ ىلع مهدهشأ 5 3 1

 تضيبا نيذلا امأوؤلل 8ك رفكل ءازجوأ كرفك بيس (نورفكت منك ام) ةباها يمأ || 0 5 0

 .[| ناو نمؤملان اىلع اهيبنتةجرلابكلذ نع ربع دلخلا باوثلاو ةسنجلا ىنعي (هللا ةجر نق مههوجو || 0 0
 |١" مدقينابيترتلا ق-ناكو هلضفو هتجربالا ةنإلا ل_خديالىلاعتهللا ةعاط ىف هرم قرغت#سا 0 ب
 ا (نودلاخ اهقمه) مها اونو نينمؤملا ةيلح هعطقمو مالكا علطم نوك,نأدصق نكلمه 5 0 1

 || تايككلتإ نودلاخ اهيفمهلاقفاهيف نونوكيفيك ل يق هنأكديك أتللفاتئتسآلا ج رخم هجرنأ تا 9
 3  ديربةللاامو) اهيؤةهبشال قملانةستلم (قحملإبكيلعاهولتت) هديعو وهدعوىفةدراولا (هللا - ةقح وم“ نيا“

 1 ملظيف ئرت نع عنمالو هصقش مظيف ئث ث هيلع قال هنال هنم لظااليحت سي ذا (نيملاعلل اماظ 0 هوا 0 7

 [| ( رومالا عجرتللا لاو ضرالا فامو تاومسلا ىفام هللا ا قالطالا ىلع كلاملا هناليإمفب || لفي 0 ا ريغلا

 عاطقتا ىلع ل ديرو ىضمافوهن ريخ ىلعلد (ةمأ ريخ متنك ل دعوأو هلدعوام: الكىزاجيف || تعوتع لعاقلا نولي
 مالا نيب امفوأ ظوفحما حوللا ف وأ هللا لعفف منك جفرا رار وفغهللاناكو ىلاعتهلوقك أرط نلاعنوهو المعوا ال

 ( ركنملا ن ءنوهنتو انو ارم :( مط ترهظأ ىأ (سانللتجرخأ) نيمدقتملا 7 لف نع وتم سيل

 || تعاملك ناكالا نمضي (مهللاب نونمؤتو) متنكل نائ ربخوأ ةمأ ريخ مهنوكهب نيب فينثتسا 0 نضال لسا

 "1| هرتأامئاوهب نمؤينا ىمأاملكبناعالا لصحاذا هبدتعي وح امنا هبناعالان الدب نمؤينأ ||[ مال ماسلا

 هللإب اناعا ركشملا نع اوهنو فو رءملاب او سمأ منا ىلعةلالثلا هرك كدصق هنالمد_ةينا هق-و لدهلوق) همر

 ' مآ مهنوك ىضتقت اهنال ةح عاجالا نأ ىلع ةنآلا هذهبلدتساو هنيدل اراهظاو هب اقيدصتو || <“ اف موت ريتح ل
 5 2 ١ اطقنا لع لد
 م بسانملا لوقت نا كل(ًرط ىلعمهيماناك لطاب ىلبءاوعج واف قارغتسال امويفماللا ذآ نم لكن ع نيهانو فورعم لك 6 1 ند
 فالخ نامزلا ف مهني ريخت ومثل مهوفىضاملا لعفلااماو تابثلاو ماو دلا ىلع ل ديل ةيمسالاةل+اب ريبعتلا
 ١ مولعملا نم هنا مهفالخ فصتا لب لاما فه تبشر او ىخمامفهل تداعب صخش حدمل هجوالو حدمهنا باوحلاو لاخلا نود ىخاملا

 كوالا قب رطبفىضاملانامزلا ىفاريخاوناك اذافمهنامز أرك ىلا فرش او لاهكلا ىف نبدعاصاون اكهبادكأو رسوهيلعمتلا لص يلا

 ١ ىأ (نيمدقتملا مالا نيبامفوأ هلوق) مالا لوأ ىف ريخ مهنا رصاهنم عيول ةيمسالا ةلمحإبربعولو ىنآلا نامزلا اري اونوكنأ
 8 (ةجح عاجالا نا ىلعةبآلاهذهبلدتساوهلوق) ءايبنالا نم لعي نابمعالا ياخ 5 ةيضاملامالافروهشم

 ' ةمالاةمصعتيثدقليقناف اقاطم عاجالا ةغص ىلع لدي.الف سو هيلعهنلا ىلص ىنا|باصأ باطن |ذه نيبطاخلا نأ رهاظلانأه.ف
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 نأل لكلا ىلذ تاو هاد يفبال رك ذىذلاو لا ىلع عجلاباطخد "سا هيف سر 0 1 1 بطاخ هلو ١
 لكلا ىلع بجاو هنا ةنآلا نم مهفن ن٠ ناك وضعبلاىلعسح ؛ هناىف حرص اذهف ىهنلاو صألا مكنم ضع ىلعب هنا هانعم 7

 هلوق) لمأتف لكلا لع بوجولا نيعّف نيعملا ري_غلاضعبلا ىلع ب وج ولا ىنعمالو نيعم ضعن ىلع سيل ضعبلا ىلع بوجولا ذأ

 ركسملا نعىبهنلاو فور ءملابىمالل ىدصتلل داو لك حادي نا اما واالهنال ل طاب نيلاّهحالادح نال رظنانه (حانييتللوأ

 (7ه)  نييبتاابساني عيجلا ىلع بوجولاذتارافكسلا ف نألاوهاكشعبل

 فل ًاومالسالابهللا اهأفطأ ىتح ةنس نا رشعو ةثامبورهلاتاواطتوةوادعلا امهدالوأ نيب مقوفا

 رانىفع و قولا لعنيف_ثم (ران نم ة رفحا فش ىلع مث "0 هيلع هللا ىلص هلوسرب مهنيب

 مالسالاب (اهنمك ذقناف) رانلا فمتعقؤا 3 توملا ككردأ ولذا عرفك منهج
 اهتفشو رثبلاافشناف ةشلا ىنعع هنال وأهيلا فيض امشي ًاتلهشنأ ًانوافشالو ارانالو اةرفحلا ريمضلاو |

 لثم(كلذك )تن ولا ف تفذحو رك دملاىفافلأ واولاتباقفوفشدإطأوةبناحاو بناجلاك اهفرط |

 مدابدزاو ىدطا ىلع كنا امث ةدارا (نودتبن ملعل) هإئالد (هنابآ ] مل نانيبي) نيستلا كلذ

 نم ( ركنملا نع نوهنرو فو رعملابنو أن وري_لا ىلا نوعدب ةمأ كم منكتاوإل هيف

 دح ألك هلحاصيالهنالو ةيافكسلا ضو رف نمركتملا نعىجهنلاوفورعملاب سمالا نال شيعبتلا
 اهتماقا ةيفيكو باستحالا بتا ىصو ماكحالاب لعلاك ةمالا عجاف كرتشيال طورسشهلىدصتملل ذا

 ىتح لكلا ىلع بجاو هنا ىلع لديل مهضعب ىلعف بلطو عينا بطاخاه مايقلا نم نكسقلاو

 ةييتاإوأ ةافك سر درعلا لك اذككو مهضعل لعفب طقسإ نكتاواعيجاومأ م هوكرتول |[

 ءاعدلاو فورعملابن و صأت سانا تجر خأ هم رات منك كا اوست نعل ةمأاونوكو ىنعم ||

 ركسشملا نع ىبهنلاو فو رعملاب مالا فطعو ئديندوأ ىف دحالص ه بتقامىلا ءاعدلا عب ريخلاىلا |

 لاكي نوصوصخا 6 ريدا حلا 1 أو) هل_ضفب ناذيالل ماعلا ىل.عصاخلا فطع هيلع

 ركذملا نعمهاهنأو فورعللب مهمآ لاقف سانلا ريخ نملئس مالسلا هيلع هناعور واللا

 هب صونأم بدسح ىلع اعل امجاو نوك, فو رءملابرمالاو محر ا مهلصوأو هلل مهاقنأو

 هيلعس ىصاعلانا رهظالاو مارح ع رمشلا هركنأأم عيجنال هاكبجا ركل 7 ىهئلاو

 الو رسال بوجواسمهدحأ كرت طقس الف راك و هكرت هيلع

 لاودأو هب زنتلاو ديحوتلا ىف اوفلتخاىراصنلاودوهمااك (اوفاتخاو اوقرفت نيذلاك اون اوك || ا

 قافتالل ةبجوملا قلل ةنيبملا جخلاو تانآلا (تاذيبلامهءاجام دعب نم) تفرعام ىلع ةرخآلا || :

 ما هيلع هل ود لودالا ىف قرفتلا صوصخم هيف ى هناا نا رهظالاو هيلع ا

 هإف ًاطخ أ نمو نارجأ هلفباصاف دهتجا نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ةجر تأ فالخلا ||
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 بو نال هبكتر يام ىهنينأ 1 ا

 نيسدتال نم نوكناوهوىناثلا لات>الا لطم ىناثلا ىلعو د_حأ لك هلحلصيال ذا هلوق لطب |لوالا ىلعو الوآ ٠

 لعفب طق_سإال ضصاوضفم ناك امللاقينا ٠ نكعيو نيينتلل لبقو ضيعبتلل ن هنا هترابعو عقو ام اف عقوف فاشكلا ٠

 ضيعبتلاب ساني ضعبلا لعفب طوقسلاو

 ةرامعريغدقو ناس 1

 لوألا نالاقين ا ىلوالاو
 ةرع1 قدصتلا كا نظن
 قااثلاو ماعلا باستحالا
 قهنلاو فور_ءملاب مالل

 عمهيلععلطااذار كتملا نع
 نعل لك ناف ةردقلا

 فطعودل اوق) كل ذب فاكم

 ىونلاو فو رءملاب ىمالا

 ناكل (ا ركتاا نع
 ركسشملا نعىمنلا لوقت

 ىلاةوعدلا ةاج نم سما

 ثا نععدر وهرب ريخلا

 بلط ىبهنلا نا باوجلاو
 فكتااو ىهنلا نعم كلا

 ىلا ةوعد هبلطف ريخ هنع

 عيجنال هلوق ) ريخلا
 (مارح عرشلا ةرككت [م

 عرمشلا راكناب دارأ نا

 مالكسلا راص مرحتلا

 دارأناوةدياغلا نءايلاخ

 نوكفهنع ىنهنلادردب

 عرشلاه ركن الاف ع.مج

 هوركلانالع ونمت امارح

 ركشملا ءام>الا ىف ىلا 2 مام اعلاه د وهو مارح ركشم لكنا ا .وهفمنامث مارح سلو عربشلا» نأ 6

 1 نونهناو ىنعلا برش نإ م هرج قب ربنأ هيلعفرجلا بريشيانونجوأ ام امدص ىأر نمنال ةيصعملا نم معأ هنع ىهنلاس< ذا

 فورعملاب صال لعج هن ابجتلاو هورك-ا نع ىلا لمشا ركنملا نع ىلا ناب رصدق ع ءاماغلا ضعي نام ةيصعع س١ 1

 نعءعىهنااو بجاو مارا نعى هنلاف بودنااو بجاولا ىلإ مسقني صالاكى هنا|لاقب نا رهاظلاو بودنملاو بجاولاىلا امسقدم

 ءاوسهيففالتخالاو قرفتلاصيال هيلعقام:الل ةبجوملا ةنيدلاوةلا هيف تيثامنا هيف (ارهظالاو هلوق) بودنم هورأ

 ريسفتلا لعلاقبنا هجولا لب هيقام هيفرهظالاو هلوقف ةروك ذا ةخلاهيفتسثامي سيلف نب دهنلا فالتخا اماواعرفوأالص 5

 ىىكبسلا نيدلا قت مامالا خيشلالاق (ةجرىتمأ ف التخامالسلا هيلعهوقل هلوق) عورفلاو لوصالا ف ماع ىهنلار وكذملا . 1



 + نموهلوف) روك نما لمعلا لم خي ن أول معوهلاح ثايغخ ىلع علطم ىلا عن هلأ لعي نم نأش نم سيل ذا نول معي

 نم اقي رفاوعيطت نا اونمآنيذلااهمأأب

 اهتماهنع ىلاعت هللا ىهم

 نوكرشم مهو كفا

 حيسملاو ري زع ةدادعب

 ىلا هجون دقوهلوق)
 ىأ (امهنود عودمجلا

 ديقلاوأ طقفلمفلا نود

 ليصفتلااذهنا معاوطقف

 انهى روك ذمريغ

 فاشكلا نم عاضوملا

 ناك اذا لوقتناكلو

 وحن َتاقلاناهجوتم لا
 رك ذفةدافالف لعفلا
 الثا هكرتسانملا لب ديقلا
 د وصقملاف !_-خمه دوش

 رة! برشنال كلوق ناف

 هجون هيف ىلإتلا نلف
 ىذلال عفلا لصأ ىلاتاذلاب

 ناشطءلاديقتف برشلاوه

 مهوتيالثل كرتينا بح

 اهمرسش ىلاهجوتي ىهنلا نا

 ىنال ةر وك ذملا ةلاحلا ىف
 لاقينا نك و اهريغ

 ةدئافنوكي نا ز وجب
 ىهلانا معينا ديقلا

 ْ لاقياك ىلوالاق يرطب اهريغ ىف هنعىهللابجوب ةر وك ذملاة لاا ىفلغفلا نع
 قيرطب ةروكذملا ةلاخا ريفغىف ىهنلابجوب روك ذملاديقلا نكس ابزلا قاطم ىلا تاذلاب هجوتب ىهنلا نا كشال هناف !ةئاتنزئال

١ 

 لاقو هبا أو سو هيلعهثلا لصةتلالوسرمهملا هجوتف ميظع قل- نيةليبقلا نم عمتجاو حالسلا

 ةيلهاذلا سمأ ع هب عطقو مالسالاب هللا كم رك أنادعب ؟رهظأنيب انأو ةياهاجلانوعدنأ

 او رفغتساو حال_ىلا اوقلاف مهودعنمديكو ناطيشلا نم ةغزئاهنأ اوماعف 35 واق نيب فلأو

 0 َ صا مدعي «سفنب هللا مهيطاخام او ملسو هبل عةللا ىلص هللا لوسر عم اوفرصن و اضعب مهضعب قزاعو

 [| هللا مهبطاخ ناب ءاقالامهمهنإب اراعشاو مهردقةلالجل اراهظاباتكسلا لهأ بطاخ ناب لوسرلا

 بيتو راكنا (هلوسر يفر هللاتايآ مكياعىلتت متنأو نو رفكت فيكوإل مهملكب و هللا
 مصيتعي نمو) رفكتلا نع ةفراصا!ناميالا ىلا ةيعادلا باب_سالامظ عمتجا لاحف مهرفكلا

 دقف (مقتسم طارصىلاىدهدقف) هروعمأ عماجف هيلا ئيحتليوأ هنيدب كسه نمو (هللا

 غارفتساوهو اهنمبحب امو هاوقتقح (هتافتقحهللا اوقتا اونمآن يذلا اهيأأي]“ ةلاحالىدتها

 دوع_-سمنبانعو متءطتساام هللا اوقتاف هلوقك مراحل نع بانتجالاو بجاوملاب مايقلا ف عسولا

 هزبتناوهليقو ىشرالف رك ذب و رفكيالفركشي و ىصعيالف عاطيناوه هنعىلاعت هللا ىذر
 لهأ ةعاط نع ىهنال ديك أترمالا اذهفو هيلع ةازاجلا قوت نعو اهلا تافتلالا نعةعاطلا
 نوع الو) افلأ ءايلاو ةمحتو ةدؤتىاكءان ةمومضملا اهواوتباقف ةيقو ةاَقتلصأو باتكلا
 ا ىبنلاناف توملا ككردأ اذا مالسالالاحىوس لاح ىلع ننوكتنالدىأ (نوما_بم متأوالا
 عومجاوحن هجوتيدقو ىرخ أديقلاو ةراتلعفلاوحن تاذلاب ه-بوتي.دق اهريغوأ لاح ديقملا نع

 نآرقلامالسلاهيلعهلوقا هياتكب وأ مالسالا ندب (ةنلالبحاومصتعاوُل ونلا كلذكر امهنود

 | كسلا نا كىدرلا نم ةاجنللببس هبكسّملا ن|ث يح نم لبحلا هلراعتسا نيتملا هللا لبح

 باتكلا لهاك كس فالخ+الاعوقوب قحلان عع اوقرفتتالو (اوقرفنالو) هيلعنيعمتج

 لال زب وقرفتلا-جوبام اورك ذنالوأ اضعب مكضعب برا ةيلهاهلاىف

 فاأتلا ىلاىدؤملا مالسالل قيفوتلاو ةبادطا اهتاج نمىنلا (ميلعَساةمعن اورك ذاو) ةفلالا
 ةرفت اوقرفتتالوأ

 - متهرصاف) مالسالاب (مكب واق نيب فلاف) نيلتاقتمةيلهاجلا ىف (ءادعأ تنك ذا) لغلالاوز و
 نبوبالنب وخأج ر زاخاو سوألا ناكل يقوهنلا ف ةوخالا ىلع نيعمتح نيباكم (اناوخ|هتمعنب

 مقوف

 ابرد يأ

) 

 ءىجتي ساك ز وجت ماصتعالا ف نوكي ريد: لكى لعو ىلا ىنعمءابلا نوكت ىناثلا ىلعو فوذ_حفاضمانههلوألا ىلعف (هيلا

  ق>ليقاماف عسولا غارفتساب جالو ةل+ا ىفىوقتلا بجهنا هنلااوقتا نم مهفينأ نكميهنأدييقتلااذه ةدئاف (هاوقت قح هوق)
 7 اذهنأالد> اوهتاقت قح هللا اوقتا ىلاعتهلوقىنعمو هانعم زا ىنعي .( متعطتساام هللا اوقتافهلوقك هلوق) مه وتلا كلذ عفديا هناقت

 : ىهوةقباسلا ةنآلا ف رك ذىذلاوهمهتعءاط نعىهنلا (لا ىهئالديك ًاتىمالا|ذه ىف دهلوق) مهضعب هيلا بهذا لوالإب خوسنم

 ' ارومأب جون مهنعاط ناله اديك أتناك امئاوةبآلاباتكلا اونوأنبذلا (6م5)

8 

 لبحلا هلوقىلعفوطعم ماصتعالا (هيلعداةعالاو هبقوئوللو هلوق) 'ىلو أ اهريغىفناقوتلا لاح نع ايهنم ناك !ذاهنال ىلوالا

 ءادعأ متنك ذا ىلاعت هلوق عقوام ليقناف (خلا ءادعأهلوق) ماصتعالا لبحلابىأهبقوثولل راعتساو لبحلاباتكدال راعتسا ىأ

 ناف مكشب ةبحلاو فيلأتلا لصف ءادعأ َ وكنام زى مكيلعهتلا ةمعن اورك ذاوىنعملاو ماعنالاىنعب ىهذا ةمعنلل فرظ هنا اناق

امهادح!لوص>نوك نا نعي انلقد-اونامزىف ةيحاو ةوادعلا ن وك: فيك ليق
 قص ام ريظن رش ؟ىىرنألاو هئم ءزح ىف 

 عسنمدحاونامز ف ةراشبلاو ماصتخالاعوفو نا يلع نومصتخ ذا نم لدب هنا نيب بماي ةكسئالاا تلق ذا ىلا هنهلوقريسفت
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 هوجو نم ىفاثلا فا كلاب حاص لاق اذلو نوعيطتسملا م »هو ديقلل“

 هتلاشاو ودلال بو هر نعم نار ار سلا رن داق هزارباو ريا ةغيصبهب وجو ىلع ةلالدلا 1 ٍ

 دارمللري ركستوةينثتو ماهعادعب حاضياكهناف ايناثهصيصخت من الوأ كلا ميمعتو سانل اباقرف اعت
 ىل_علدبا م عض را ذوةرفكلالعفهناثيح نمارفكج حلا كرتةيمستو ||

 هنعءانغتسالا ىلع ةلالدلاو 1 هيلعل دي نيللاعلا ن ع هلوقونالذخخلاوتقللا

 نيب عماج قاش فيك ةهنال طخسلامظعب راعشالاو ناهربااب |[
 هللا بص ةللالوسر عج يس ::امل هنأ ىور هللا ىلعلا.ةالاو تاوهشلا نعدرحتلاولاملا |[!
 ترفكوةد-اوةلمهبّت نم افاوحف جملا كيلع بتكىلاءتهنلا نالاقر مويطغن للملابابرألسوهيلع |

 ةدعمتللا هناي اب غأ (هللا تاي اب نورفك:مل باتكتلا لعأايلق ظ ١

 لهأ صيصخو هريغو جلا بوجو نه هيعدبامذ لسوهيلعهنلا لص د2 قدص ىلءةلادلاةيلقعلاو | 9

 فردون دبلاباعتاو سفنلارم

 مهتأ اوعزناو مهناو ىوقأتابآلاب مهتفرعم نال حبق مهرفكن ا ىلع يلد باطلا, باتكتلا 1
 حطم ب كلا لاا (نوالمعتام ىلع ديهش هللاو) امه. نورفاكمهفليجنالاو ةاروتلابن ونهم :

 نودصتمل ناكل لهأ اي لقال لارسستسالاو ف ١ رحتلا عقد داير ملا لع ) 1

 لكنأب اراعشاو ,طرذعلا ذو عي رقثلا ىف ةغلابمم اهفتسالاو باطل اررك (نمآن مهللا ليجس نع

 4و ب روتألا حا اليس باد يدعم تسال مدحاو

 مهنييام مهوركذف جر زخاو سوالااون أ ىت> مهننب نوشرح ونينهؤالانونتفياوناكل يق مالسالاوهو 1
 واولا نءلاح (اجوعاهنوغبت)هنعمهدصل نولاتح ودثلاودوعيا براحتلاو ىداعتلا نمةيلهاجلا ىف |

 ربيغلا وحصل ١ عن قملا نعاج .وعهيفنأ اوههونو سانلا ىلعاوسلت ناب اجاح -وعااط نيرااط نيغاب ىأ 5 :

 حا مهنلكفاتخنلا نانموملا إب اوشرعك نأب وأامم وو سو هيلعةللا ىلص هللالوسرةفص 3 ١

 نوفي مكتلم لهأ د نعلودعمت اى ]ل ذاض ]و لدا تابع ناملاو هللا لم يساهنا(ءادهش متن أوز مهند 0 | ١

 قركشا ناك انومطديع و (نوام_تاملفاغب هلاامو)اياضقلا ف 8 ودهشتسل دملاوقإب 0

 ةبالاهذهىف ناك الو نوامعتام ىلعديهش ةللاوهلوقب اهمةخ هبن درهج مهو مه هرفك ىلوالا, ةنآلا أ ١

 اهعأأإب نوامعنا.علفاغب هللا امولاق هيفن ولاةح و هنوف اوناكو مالسالا ن ءنينمؤمللم هدص |[!

 تازن :(نن رفاك مناعا دعب ةودرب باتكلا اونوأنبذلا نم اقي رفاوعيطتنا اوننكنيذا | د
 هظاغف ىدوهبلا سيقنب ساشم-ب رف نوثدحتي اسواجاوناك جر زهلاو سوالانمرفنف ||

 صعل مهد_نذي و ثاعل موب مهرك ذب و مهملا ساحب نا دووملا نم باش سماذ مهعامجاو مهفلأت | :

 ( ىف - (ىواضب) - © )
 حالساا اولاقواويضاغتو اورتافتو موقلا ع زانتف لعفف سو الل مويلا كلذ فر فظلا ناكو هيفليقام ||

 ااطسمل ا الالام 3731 اا رعب 3و1 511 الاقل احس اا او تكا اا و19 7 كارز كالا ةرلاناجك 5 كاس 1179فل ناس

 سصعألا ىلاهلةجاحاللبق نمبجوتاث يع هنأك جملا نأب راما انهنوك هجو 0 ريشا ةنيسب 4 وجر لمتلالا اوق

 سانلا باقر ىلاعتهلل بجاووههنابهراعشا ديك أتاه جو فاشكلا بحاصلاقو تباثلاهب وجو نعربخأ لب,نامزلااذهىهب ٠

 دعب حاضراك هنافهلوق) هندهع نع ور وحلو هئادآب وجو نءنوكفنالىأ هتدهع نع جوراخاو 0 نع نوكتفشيال . 0

 لب ١ رهاظلام اعلا سدا سانلا نمدارللا نا حضوأ هنافسانلا نمدار هلل حاضر | ةقيقملا ىفهنالىل وأ ناكل ا 0مل

 ليصفتتلاو ماهمالادعب حاضيالا نا ديك أنلا اة

 ىف هلداربالاجالا دهب

 هلو ) نيتفلتخ نيتروص
 نك (قاش فيلكت هنال

 ليلعتاذ_هنا لاقي نأ

 هوجولاب جملا ىمأ درك أل
 دك دق ىأ ةر وك ذملا

 ةبآلاهذهىف جملا ب وجو
 ىأ ا قاس هنألهوجو نم

 فرياكتتلا اذهناك 1

 عاؤتنأل اعماجاقاشافيلكت

 تاديك ًأتلابدك ؟ةقملا

  نءاورذ حي واوفاخيىتح
 نك و رذحلا ةءاغ هكرت

 مظعب راعشالاةلعلاقي نأ

 ره شا اعأ ىأ طخسشلا

 فياكتهلأل طخسلا مظعب

 هاذا ًاتلاةباغدك اف قاش

 نم اورد و اوفاخيا

 اهءانصأ ىأ (للمسج

 نر او دوهملا مه

 نيذلاو سوئاوىراصنااو
 خسنلا عنعهلوق)اوكر 001

 جوع ءاغتبا ىأ (حلا

 هيلعهللا ىل_صد# نبد

 خسنلا عنوامان وكي ملسو

 ملاعونم خسنلا ناك اذاهنأل ساو كلمنا و ا حلو

 نامزلازنلا ف ثوعمملالوسرلا ةفط تريغتاذااضيأأ ادنابدالار 017 حسا ىل علادوه ذاهقحوهاك لسويلعهللاىلص الجت نال 5

 ةداهشلان اىنعي( ا ىلوألاةبآلا فركبتملا ناك انو هلوق) ىينحلا نيدلالاطب افدوهيلا ى ًامهكسمتماذ- هناك ةاروتلافةروك ذملا

 قارك ذناك الو ةداهشلا بسانا ارهاظ م هرفك ناك اماقو دن عرهظإ ىتح ئشب ده-ثي نأ نحال مل اذلوةرهاظلارومألا,قاعتت ٠

 ايم لفاغللا نا يلعم همابا ارعشم مطاحر هاظ ناك هبفن ولاتحو دضلانوفخاوناك انمهأل مهركمءافخالومطايتالابسانمةلغفلا ٠
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 5-5 نعل وه 5 مها رهاظ مالالوهو هلوق) رك ذام ىلعلدب قادرا نم هصيصختو مميهارباعابنابىمالا نا

 3 .هلوق) .نافوطلا نامز ف مفر ىذلاحارضل اوه ساذلل عضو تبب لّوأن أ ىلعل ديف روك نمل ل-ةنلاامأو عضو تببْلّو أ وهنآلا ةكرب

 ١" ([امهتبقمنال هلوق) اكرابمتكبي رقتسا ىذال ريدتلاو فرظلا ف لماءلاوهىذلا لعفلالعافوهو (ا نكتسملا نملاح
 ىهو ةيناثلاةلعلاامأو سدقملا تدب دوهبلاك مهضعب إبق ناف مهلك ةلبقب سيل هنال نيملاعلا ضعب ىلاةبسنلاب ىدههنوك ىلع هاذه
 ١ اهنادارأ (ةبعكلاةازاومنعربطلا فارهتاك هلوذ) نيملاعلاعيجىلا ةبسنلاب (#:8) ىدهدناديفيف تايآهيفىلاعتهلوق

 لد ةيعكللاقوفريطتال

 نوكتال ىتح فرحت
 هلوقو ناريظلا لاح اهقوف
 نمىأ راصعالاىدم ىلع

 نآلاىلا ميدقلانامزلا

 بساشر ربدقتلااذه(هلخد

 مهاربا ماقم ىلع فطعلا
 هءارعاىف 3 وأك ذام ىلع

 ًادتيمماقم ناك اذاوهو

 بسانملاامأو اهنم هربخ
 رك ذاموهف ىناثلا ريدقتلل

 وهو الدبهنوك نم ايناث
 اذلو ريدقتلا مدعل ا

 بحاص هلع ردتفا

 هلوقك هلوق) فاشكلا

 (1لامالسلاوةالصلا هيلع
 رك ذمالسلاه يلع هناف

 نينثاالارك ذيملوثالثلا

 ةالصلا ف نيعلاة رق نال

 لاقي نأ نكملوقأ اهنم
 ايندلارو_مأ,ديرأ اذا

 رابتعابةرنسالاب ةقلعتم تناك

 ينال بتارع نسحأ و ىلوأ لوالا ىنعملا نكسل اين دلار ومأ نم ةالصلا ف نيعلاةرقنوكدت رثالاروهظ

 0 | مفروهلوح فوطي و هحي ناب سعأ مدآ طيهأاماف ةكئالااهبفوطي حارضلا هللاةيتدد مدآلبق

 لوأهنادارم ال يقو ةيالارهاظ متاليالوهو تاومسلاةكئالمهب فوطت ةعبارلاءامسلا ىلا نافوطلا ىف
 فاطو هنود فكتعاو هرمتعاو هح نم مفنلاو ريل اريثك (اكرابم) نامزلابال فرشلاب تدب

 ةبيعتاناهيفنالو مهدبعتمو مهتابقدنال (نييملاعلل ىدهد) فرالا ف نكتسملا نيل

 : ىراوذ نأو راصعالا ىدمىلبعتمبلا ةازاوم نع رويطلا فارحاك (تاني تانآهيف /لاقك

 ةل او ليفلا باعصاكهنناهرهقءوسب هدصقر امج لكن اواط ضرعتن الو مرحلا فدويصلا طلاخ عابسلا

 | لدي وأ مهاربا ماقماهنمىأ هريخفؤذج 1 (مههاربا ماقم) ىرخأ لاحوأ ىدهالةرسسفم

 ءامصلاةرخصلا ف مدقلارثأت إبآلابدارملان ا ىبعنايب فطعليقو لكلا نمضعبلا لدبت اي [نم
 ءايبنالاراثا رئاسنودهؤاقباو راخصلا نيب نم ةنالالادذهم اهصيصختو نيبعكسلا ىلا اهيفاهصوغو

 الهنارثالا اذهبسو ديحوتلا ىلع ةنبَةْنآ ”ئرقدنا هدب وي وةنس فولأ هنادعأرثكر عمهظفحو

 ناكهلخ د نمو ) هامدقهيف تصاغف ة :راخخا عفر نم نكمتيلر اا ذهىلعماق ةبعكلاناينب عفترا

 اهنمؤ ىأءاخد نم نمأ ىنعمىف هنال ماقم ىلع ىنعملا ثيح نم ةفوطعم ةيطرشوأ ةيئادتباةلج .(انمآ
 ةريثكلاتايآلا نم امهرك ذب رصتقاهاخ د نم نمأو ميهارب|ماقمتانبب تايآ هيفوأ ءاخ د نم نمأ

 ةالصلا ف ىنيعةرقوءاسنلاوبيطلا ثالث م ايند نمىلا بح مالسلا هيلعهلوقت امهر يغرك ذىوطو
 هيلعلاقةمايقلاموب باذعلا نم نمألاو رهدلا ىدمرئالاءاتب نب رادلا ىفامهريغ نع ةينغامهيف نال
 صاصقوأةدرب لّدقلاهمزل نمةفينح ىبأدنع وانمآ ةمايقلا ةوب ثعب نيمرهادحأ ىفتام نم مالسلا

 هدصق (تيبلا جح سانلا ىلع هلو )ج وردا ىلا عيل نكلوهل ضرعتن لمرحلا ىلا[ تلا وامهريغوأ

 د2 ةفاوهور.دكلاب جح صفح ةياورف مصاعد ىفاسكلاو ةزج ار ؤو صوصخملا هجولا ىلعةراي زال
 ةللالوسر رسفدةوهل صمصخم لكلا نم ضعيلالدب سانلا نملدب (اليبس هي هيلا عاطتس سانم)

 لالاباهنا هنعىلاعتهللاىىذر ىفاشلالوقدد وي وهو ةإ- ارلاودازلاب 1

 . ندئااباهعا ىلاعتهنداهجر كلام لاقو هنع بوني نمةرج ا دجواذا نمزلا ىلع ةبانتسالا بج وأ كلذلو

 عومجماهنا ىل اع هلل هج ا الاقو قير ,طلاىف بسكلاو ىلا ىلع ردق نم ىلع ب حيف

 نعىنغهللاناف رفكن مو 0 .وهف عيشلا ىلا ىت ام لكو جحلاو ات يبللهيلا ىف ريمضلاو نء مالا

 مالسلاهيلع لاق كلذلو هكرأت ىلعاظيلغتو هب وجولاديك أنجح نم عضومرفكعضو (نيللاعلا
 || هوجو نم ةنآلاهنهىف جملا مأدك دقو اينارصنوأيدوهيءاش نات ميلف ج< لو تام نم

 ب ل م دش ا نر يو يف سيخ ١ ع يعم الا تكاد

 2 5 يدمر رو 0
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 ةياجمناو انو عر كووول رح دوو ادار ماديا اذن

 وسخ زن جافملا . 3

 ةلالدلا

 1 نعض ارعالابمه نينثالادعال سو هيلع هللا ىل ص هنأ نسح هجوولوال المحما ىلع ثي دخلا« اماعلا لج آذلف رئاصبلا ى وذ ىلع

 (امهريغ نع ةينغام يف نألهلوق) ةزخآلاب قاعتي اهل عأيش رك" ذواهنع ضرعافاين دلارومألو ىلا م هسفن ىفلاقدن *كف ةبويندلارومألا

 : ' مو.باذعلا نم نمألا ىنفاثاا فو مدقلاةبؤرب رثألاءاقبا نمضتملوألاذاامسريغركذ ن ءىنغيام لخادلا نمأو ميهاربا م اقمرك ذى ىأ

 1 7ك انعم ىبيطلاةمال_علا لاق (هليبسوهف ئشلا ىلا ىقأم لكو هلوق) ةرخالارادلا ىلا ةبسفلاقاث !اوايندلا ىلا ةيسنلا,لوالاو ةمانقلا

 ٠ هليبسوهف باسالا نم عيش هلا ىلاهب قأتام



 ليبس فهذهلافاهبحن اكس رغب ةثراح نبدي زءاجو نيب رقالا فاهلعجت نا ى رأفادٌاروأ جعار 1
 لاقف اهب قدصت أن اتدرأامت ادب زلاقف دب ز نب ةماسا لس وهيلعةنلا ىلص هللا لوسراهءاع لم ةللا

 ناو لضفأ ب راقالا بر قأ ىلءلاومالا ب> ؟قامفنا نا ىلع دد كلذ وكنماهلبقدوهللانامالسلاهيلع |[

 لمتةحن وضيعبتلل نمناىلعلدب وهو نوبختامضعب ةئةرقو بحتسملاوببجاولا قالا 00 .

 (ميلع هبهللاناف) امنايسل ٠ نمو هريغوأ بوبح نش : ىأ نمىأ (ئثنماوق ةنتامو) نيستلا

 (ليئارسا ىنبلالحناك ) اهلك ؟دارملاو تاموعطملا ىأ (ماعطلا لك ل هبسحب كب زاجيف
 مط لح نال ىلاعت لاق ثنؤملاورك ذملاو عج اودحاولا هيفىوتسي كلذلو هبت عنردصموهو مه الالح

 رذنفاسنلا قرع هبناكليقواهنابلأولبالا موحلك (هسفن ىلع) بوقعي (ليئارسا موحامالا)

 جتحاوءابطالاةراشإبىوادتلل كلذ لعف ليقو هيلا هبح أ كلذ ناكوهيلا ماعطلابح أ لك أيل ىئشنا

 لبقنم) ءادتباهع رحتكوهف هيفهللا نمنذإب كلذلوقي ناعنامللو دهت<ناىنال زوج نمدب |[! '
 ةب وقع مهيغبو مهماظا مهملع موحاممي رحت ىلع ةلمتشم اهاززا لبق نمىأ (ةاروتلا لزنت نا

 انمحاوداهنب لا عم رح قلما هلوقى مويا عىنامةءاربلا ىوعدفدوهبلا ىلعدر كلذو ادددشنو

 هيلع تمرح نملوأ انسلآولاق ناب نيتبالا ارفظىذ لك اذمرحاوداه نيذلا ىلعو هلوقوتابيط مهيلع

 ىلعترموحامك انيلعتمرذلانملا مالا ىهتن | ىتجد دعب نمو ميهارباوح ون ىلعةمرح تناك اعاو

 هليلحتب مالسلاهيلع مهارباةقفاوم مالسلاهيلعلوسرلاىوعدىف نعطلاو خسنلاعنمىفوانلبة نم |]

 مهنيكدتو مهماتكو م هتجاحممي سصأ ( نيقداص متنكنااهولتافةار وتلاباونافلق) اهئابلأ لب المول ||

 اوتهعمط هلاقامل مالسلا هيلع هناىور امر ن كم ملام مهماظ ببسإ مويلع مرسدق هنأ نم<يفاسع

 هللا لعهعدتبا (بذك !|هللا ىلع ىرتفا نذ) هنّوبن لع ليلدهيفوةاروتلااوجرعنااو سسك لو

 مهتمزلامدعب نم (كلذدعإ نم) مهلبق نمو ليئارسا ىن ىلعةاروتلا لوزن لبق كلذ م ل

 مطحضو امدعب قحلا نورباكي و مهسفنأنم نوفصنيال نيذلا (نوملاظلا مهكئاوأف) ةجلا

 اوعبتاف) نوبذاكلا متنأو لزتأ مف قداصهللا ناتنث ىأ مهب ذك ضي رعأ "(ةاقدسرل

 نماوصلختت ىتح هتلملثموأ ميهارباةلم لصالا ىف ىهىتلا مال_سالاةلمىأ (افينح ميهارباةلم

 ميرحت مكشمزلأوةب ويندلا 0 ةراكملاوفي رحتلاىلا مترات
 ىٍبجاوهعابتانا ىلا ةراشاهيف (نيكرشملا نمناك امو) هعبت نمو ميها اربالةننااهلح آت ابيط

 دوهلا كرسش) ضي رعنو طي رفتلاو طا ارذالا نع بذحتتلاو نيدلا ف ةماقتسالاو فرطعلا عسل

 هيلعلدب و ىلاعت ةللاوه عضاولاو ما دبعتم لعجو ةدامعلل عضو ىأ (سانال مْضوتنْبَلَوأ انا

 سعأو طيلاو طيبنلاك ةكمىفةغل ىهو ةكبب ىذلاتيبلل -(ةكبب ىذال) لعافلل ءانبلا ىلع ”ىرقهنا
 اهناذ هقداذاهكب نموأ هجزاذاهكب نمدابلاةكمو دجسملاعضومىهليقد مزالوبزالومتاروبنار

 تا سانلل عضو تيب لوأ نعلئس مالسلاهيلعهناىور" ةربابملا قانعأك بت

 م مهزج نم موقهانبف مدهمأ مهار ءاهانب نملو أل يقو ةنسنوعب رأ لاقفامهني مك لئسوسدقلا

 هعضوم ىف ناكل يقو ميهارب اهانب منافوطلا ف سمطن اف مذآءانب تيب لوأ وهل قو شي رقم ةقلامعلا ' ١

 اميرو ءا,كاروسكم هتنّونو هتضفخ تاصوناف ةروسكم اهند وتنوءاخلا ناكسابلاقب ىذرلا لاق ةيثلاب ىضرلاو تا 35

 مفرلابى ورونيونتالب ريسكلا كح (89) ضايع ىضاقلالاقو بمتلا ىلعقلادلا تاوصالا نم ىعو ار ودكمانؤنمددشلا 3و
 سل 2 م ل تت صا

 انوفئملؤالا كبرت

 حارهلوق) ىناثلاناكساو

 ةانئلابامهد-(متار وأ

 ةرم اهياقو ةتناتحتلا

 اذه ىلعو ءاحلاوأ ميلا

 هعمنأ جورب بدير هانعم

 رخآلاو دليلا نم هب رقل

 هلوق) ءاحلاو ةد_حوالب

 قافنالا مست ةبآلا ناو

 لع (بحتسملاو بجاولا

 كلذ

 ةقدص سلهناذ سرفلاو

 رثكبلا قدصن ن

 الداء قلعت ضرما

 لمحو هلوق) اهبفةاكز

 هانعماذه ىلعو (نييبتلا

 ىأ هلوق)نوبحام أيش

 نمدارماىأ (تاموعطملا

 م تاموعطملا ماعطلا
 ف ازاتفتلا ةمالعلا هب حرص

 ةيشاح نم عضوملا اذهف

 نأ مزايذئنيحو فاشكلا

 دارملاذااوغل لك ظفل نوك

 دحاو لك تاموعطملا نم

 نا نماولاقامل اهنمدحاو

 قارغتسالل ماللب ىلا عبملا

 عجاف ماللا ناكولو

 هيلا بهذ سنجلل

 ىف فاثكلا بحاص

 لاؤسلا عفدنا عضاوم
 ماعطلا رسسفي نأ فوالاو

 لكدارمان وكيف موعطملاب
 ت0 + ٍ

 قوهلوق) ماعطلا ري_سفتال ماعطلا لكري_سفت تاموعطملاىأ هلوق نمفنصملادا ىصلاقي نأ نكعيو هدارفا نمدرف لك ىأ اموعطملا“

 ىلعلد هسسفن لعرك دام مالسلاوةالصلا«يلعبوقعيىأ ليث | ارسامب رحضناف ةءاربلاةوعدف هلوةىلع فطع (خسلاعنم ٠ ا

 رهاظلاو ٍلَمأتَف طارفا كريشلا لاب نأإلا رهاظرب غبنجتلا يلع هتلالد (طي رفتلاو طارفالا نع بنحتلاو هلوق) هلجخسأ



 . ربل بيتر تةلعل نمضتمأ دتبلا ناب رعشب ريخلاىف ءافلالاخدا نا هخيضوت (ءافلالخ دن كلذاوهلوث) ةلفااختةر روك كملاةفصاأب

 ١ ريم | يبععافلادار ,اعصيالف أدتبملاهنمضتام اطوبق م دعتإع نكت /ةروك كدمااروصلا ىدحا ىلعةب وةلالوبق م دع لج نكل هيلع

 1 .صاصتخالا ىلعلديسيترتلا نكل مهريغو مهلمشإ لب مهماص 0 انا لالا لل ءنآل كانو رسقامث(لالضلا ىلعن وتباثلادل |وق)

  سيللالضا| ىلع تابثلا لوقت نأ كلو صاصتخالا حصي ىتح رك ذاع : رسفب نأ ب جوف ماللابى حربا نوكولصفلا ريمضب دس

 ١ نامالادعب مهدا دتراللالضاا لاك مطنال لالضاا لماكب رمسفي, نأ ىلوالاولالضا|تباث نوكس دق مهري_غنال مهب اصوصخم
 0 ىروباسنلاةمالعلاهرك ا راسل فدا وليجنالاو ىسيعب مهرفكلوأ مسوهيلع هللا ىلص ىنلا قيدتصتو
 .ليقهناك هلوق) مهب ون لبقت نمع ازارت-اايفاضارصقلان وكي و ةب وتلا لوبق مدع ئمدافتسم لالضلا ىلع تايشلالاقينأ نكعيو

 ا لبقي نل لسيق هناكفالص أ ةيدفلا لوبق مدع نع ةبانك بهذ ضرالاءلملوبق م دعلاقين أ ههمجوت (اةب درت نما

 . نوكنأ | ىضنقي مالك- !ارهاظنالهبههجوا ناو ةيدفلاةباغهنالضرالا 07 ( ءلمةيدفلاتناكولو ةيدف مهدحأ نم

 نا ابهذ ضرالا ءلم

 ناذكهيىدتفي ولوهب دتفي
 هلوق) متالمريغ ىنعملا !ذهو
 (هلثمبىد تفاولودارملاوأ

 مهدحأ نمل بقي نا ىأ
 ىدتفاولا هذ ض رالاءلم

 ماضي ا لمع ىدتفاولوهب
 ىف نياثلانالهلوق) لبقب

 ةداي زالةلع(دحاو عيش <

 ىأنب روك ذملا فذحلاو

 فاضي وئشلا لثمدازب دق

 كالثم كلوق وحن هيلا

 نامالا نعدصلاو هيف نعطااودانعلا ورارصالابارفك اودادزا مث هثعبم لبق هباونُمآ امدعب دمحم

 نوذلاس ر دمح-؟ صب رثن مطوقبار 2 اودادزامأ كو اوقحلو اودهرا موقكو أ قائبملاضقنو

 اوفرشأ اذاالا نوبوتنالوأ نوب ونتيالمهأل 06 ون لبقتنا) هراهظايهقفاننو هيلا عجرت 5

 لاحةروصىف مطاحل ازارباومهنأش ىف اظءلغت اطوبق مدن مهنب ونا ون مدع نع ىنكف كالطا ىلع

 لخدن مل كلذلو مهرفك ةدايزومهدادرالال اقافنالا نوكسنال مهن , ون نألوأ ةجرلا نمنيسبإلا

 رافك مهو اوتامو اورفك نيذلانا) لالضلا ىلع نوتباثلا (نولاضلام 5 كئادأو) هيفعافلا
  ةيدفلالوبق عانتمالاببس رفك-)| ىلع توملاناك امل (ابهذ ض رآلاءلم مهد حأ نم لبقي نلف

 ىلع مفرلابى رو زييعلا لعبصأ ايهذو هؤاعام ئشلاعلمو هب راعشاالانهه ءنلار

 نم ل بقي نلف ليق هنأك ىنعملا ىلع ومت (هبىدتفاولو) فوذحم ربخلاوأ ءلم نملدبلا

 نم لبقي نافهريدقترمضم ىلع فوطعموأ اههذ ضرألاءلعىد-_ةفاآؤإو ةيدف مهدحأ

 || دارملاوأةرخآلاف باذعلا نم هبىدتفاواو ايندلا ف هببرقتول اههذ ضرالا ءلم مهدحأ
 | فانح ل كلاوهعمدإاٌئمو اعيج ضرالا اماوماظ نيذالناولو ىلاعتهلوقك هلثب ىدتفا ولو

 / || طاتقاوريدحتلا فةغلابم (ميأبانعمطكئاوأ) دحاوئكح ىف نيلثمانال اريثكدارب و
 "0 يادعلاعفدق ( نب رمصان نم مهامو) امركت هنع ىنعياع ريدا هنملبقبال نمنال

 اولا نلوأريحلا لموهىذلاربلاةقةيقح اوغامت نلىأ (ربلا اولانت ْن 0 قارغت_سالل ةدب نم

 هم-ءياموأ لاملا نم ىأ (نوبحتام اوةفش ىح) ة-حلاو ىضرلاو ةجرااودىذلا هللارب

 | وبأ ءاجتارتاملاهتا ىو رهليبس فةحهملاو هللاةعاطف نديلاو سانلا ةنواعمىف هاملالذيكهريغو

 || لام كاذ :ع علاقف هتلاكارأ ثيحاهعضف ءاحريبىلا ىلاومأ بحأن ا هللالوسرايلاقف ةحلط

 تنأ ديرتو لخسال

 لثملا فدع دقو لحال

 فدوب ون و هيلا فاضملا

 دب زامناو ةفينح وأ

 لثممك> نال فذ>و

 دب زاذافهسفن مكح ئشلا

 ” عن نملصح م ىأ (1اةبدفلاهنملبقتال نمنالهلوق) ئشلللثملا كح لعح ف ذحاذاولثمللئشلا مكح لعج
 . باذعمطكئلوأ ل يقامأف الضفت ى امر كت هفعىفعي نكتاةيدفلا + _:ملبقيال نأ نكميذا ىلكسلا طانقالا طا لبقينل ىلاعتهلوق

 " دوصقلاوهذااقلطمرصانلا ىن قارغتسالابدارأ هنارهاظاا (قارغتساللة ديم نموهلوق) وفعلا نم ىلكلا طانقالا لسصح ملأ

 1 نأ ن كك وهديفتالف عملا ىلعتلخداذاامأدحأ نمىنءاجاموحنةدرفملاةر كلا ىلع تلخداذاالااماسم سدلهلة ديفم نمن وك نكل

 ع 0 اوق)درفملاال م4 |قارغتسا ديفي ماللاب ىلحما عجلانأ نم حاتتفملا بحاصهلاقاكعجلا قا رغتسا قارغتسالا نمهدا يمن وكم

 0١ مانأ أرق عفرلاب ولاق ءاببلا ارمسكع ماهمضو ءارلاستفب وءارلاوءابلاحمتفباني در ضايع ىضاقلالاق هطبضىفاوفلتخا ىراخبلا حراش

 ءاحءاجدقو ةغللاف د نزوح و ظوفحملا اذكر وصقماحو ىميتلا لاق دملاباضي ار ور و رصقل !هيف تاياورلاو سلدنالا ا

 ' اهيفىتلارابآلاب عدت ةنيردملا نيتاسب تناكواح ى اريبلافيض أ حريب هيف ىذلا ناتسسبلا ىأ ةلردملا نيتاسب نءناتسباحريب ووةليبق مسأىف
 0 عجل |وق) هيلا فاضمو فاضمالةدحاو ةلكوهف بارعا هيفرسيت: الر وصقموهو ءارلا حتفو ةيناتحتلا نوكسو ءابلا حتفب احرجب د



 (94) 22 ىنعمب ل عجءرك ذيرلامافالوعفمىضتقي هرهاظ ىلع لجلال
 ىّدنعي لسرلا ىلا ىبهتني هثأل كلاب ىّدعياكلو زنلاودل الال>إ كولملاةقب ربط عدس نع ملكش نإبوأ

 رايعلاوهلفرعملاهنأل لسرلار ؟اس ىلع لّرنملا ىلع مالسلا هيلعهيلعلّرنملا مدفاع اوقوفن ,.هنأل لع

 نوصاخموأ نوداةغ 4 (نوءاسم هل. نعد) تيت داو قيدصتلاب( مهنم د نا نا الإ هلل

 مكر ْنَأَف ) هللا كل دايقنالاو دنحوتلا ريغ ىأ 5 8

 بااطلاو مالسالان عرمان ىنعلاو نارسساف نيعقاولا (نيرساخلاَنم ةرنآلا فوهو |
 تان لسا اهياعسانلار طق تلا ةميل بلاةر رطفلا لاطبإب نارسخلاىف عقاو عفنلل دقاف ةهريغل ع

 هرياغيام لكل وبقالهر .انينيدّلكلوبق ني هناباوج لاو نبقي لهريغ ناك ولذا مالسالاوهنامبإلا ا

/ 

 . ل -

 كوم رلا اودهّشو ,مناهاَدْعَب 1 اموقةتلا ىو فيك 2 لاعالل اًضيآندلاّلءلو .

 لالضلا ىف 1 تا دهر وخلا رع ئاخلان اف هللامه دم نأل داعيتسا (تانيبلا مهءاجو |[

 ىام ىلع ف طع اودهّسو دب رلاةب ون لبشتالنأ نصنع كللدو .ةراكنإو فن ليقو داشرلا نعدمعب

 ليل نيل لع وف اور نم دقرامضا لاح نك اوقدصأف هريظنو لعفلا ىتَعم زم ءيماقلا

 اوماظ نيذلا ما موقلا ىدهبال هللاو ) ناكل ةقيع نع حوا ناسللاب را ارقإلا نا ىلع .

 هنعضرعأم هفرعو قححاهءاج نم فيكسف ناميالا عضومرفكتلا عّضَو ورظنلابلالخالاب مهسفنأ

 مهنعل زاوج ىلع هقوطنعل دب (نيعجأسانلاو ةكئالملاو هللاةنعل مهيلعُن أمهؤازج كئاوأ 1
 ىدطا٠ نءنوعونغر ةكلا ىلع نوعوبطم مهنا قرفلا علو مهريغنعلز اوج ىتت لع ةموهتت و ١

 نعاياضيأر ةاكلاّن اف مومعلاوأنونمؤملا انليدارماو مهري فالضاسأر ةجرلا نعنوسيأم أ

 رائلاوأ برو” (اهمف نيدلاخ هنيعب قم ا فرعيألن كو هيعديرلاز وشارك ده .

 اوبات نيذلاّال) َن ورظ اع عال و با ةدحلا يدع تقال امهيلعمالكلاةلالدل امعرك ذزح ل ناو أ

 0 .النأ زوو اود (اوُحَلص 18 داديرالا دعب نم ىأ ( كلذِدُعَي نم ْ 1

 تلارابعا ليك ةسلع لفتح (ميحر) هتبونلبقي (ر وفغةللاٌناف) حال هلا فاولخدو ١
 1 ةيوت ىميللهاوأ أ دبوةىلا سرت دع مدن يح ديوس كلر 1

 ذوهلاك (رقك اوداد دز مهناعادعباو رفك نيذلاّْنإ باتتف ةنير دا ىلا عج .رفةبآلابسالخلا :

 اورفكوأنآرقلاو كمي :ارفكا اودادزامت ةاروتلاوىسوع نا.ءالادعب ليجتالاو ىسعب اورفك _

 فاشكلا ب حاصهلضرعتي ملاّحال اذه ىفالو اعس ون هماقمهيلا فاضماميقأو فاضل ف نذ ةعامجلاض عب هعفدا رملان أمه
 ائفلسأد قو ىلقعلا زاجل قي رطب ةروك ذملاةيسناانا لاقي ن أنكم و نب رنآلانيهجولا ىلعارصتفا لب ىروباسينا|ةم) 3

 نوكينا اًضي ًازوجي و ةمولعملاة سلا لامالاوه مالسالا نأ باوجلااذهلصاح (1الوبق ني هنأ باوملاوهلوق) يف 2

 مزمل ,الو هنم لبق نأ مالسالا نع ضرعأوانيدصخخشل اهلعجاذامالسالا ريغ ىهىنلالاسمعالا نا ةبآلا موهفمولامجالا كلت نإ نبدلا'

 رساحلا نال كلذيهرسفامنا (نارسحا ف نيعقاولا ىأدل اوق) مالسالا ربغ ءء.ث لك لوبق مدعةر وك ذم الامجالالوبق مدع

 ىضتقيالىتح نارسخلا ف عقاولا

 نهظيان هو لوعفملا

 هلردهالنا زوخح و

 قاواخد ىنعب لوعفم
 ىلع طعهلوق) حالصلا

 هانعم ناف [ ارا

 دهشتسلو اونمانادعب

 رابتعاب نك أو قدصأفب

 مضوم ىلعفطع نك أنا

 مول موز هنال قدصأ

 موز هناكفءافل !نكم

 رهاظلان الف لوالا ىلعامأ

 : ىلعامأو هيلع فوطعملا

 وهو رارقالا نالف ىفاثا
 فالخاد ناكول ةداهشاا

 ناكل نامعالا ةقيقح

 ايلاخنامالارك ذدعب هرك ذ

 هموهفع وهلوق) ةدئافلا نع

 (مهريغنعل زاوج قش
 رورخغلاو راملامدقت نال

 رصح ىضتقي مهياع وهو

 عنمب سفنلا ف تلصح ىن ااةئيطا وهمت لانا ةبآلامهم ولة ىلع هللا مت قلاقهن |هيف ( رفكلا ىلع نوعوبطم هلوق) مويلع ةنفللا

 رك ذام ىلعو همدعوراذنالاةب وستوهىذلا قباسلا كح لل ةلءةبآلاهللا مت نااضيأ لاقو عبطاب«نعربسي و قحلالوبقونامإلا 0

 نذلاالا ىلاعتهلوقر وهو انههروك ذااءانثتسالاوةروك-ذملاةِ وسنللةلعنوكي نأ حصبرلالاو ادب انامالا مدعلامزاتبسم علال

 اوقب نيذلا قبف« ,:هنييئاتلاع انثتسادعب نب روك ذملا موقلاىلاةراشاكئلوأن اباوحلاو كلذ ىفانبةبآلا اوحلصأو كلذ دعب نماوبات '

 هلوق) 1 ا كا ههجورهظيال لعلداربانا انهه تق رفكلا ىلع نوعوبطم مهورفكلاىلع ٠

 ٠ باجافلوسرلا هقيدصتوهناعادعت رفك نماونعلي مهو نب رفاكلاسانلا ميفيك هناوهو لاؤسباوج(حارفاكلاناف 1
 ٠ اكن مو ىندا فل خم نعلي هنافانمض نعل هنكل ناميالادعت رفكسا|ىهو ةروكدملاةفصلاب ناكن م اح رص نعلب مناد رفاكتلا

- 

 . نوسول
1 



 ا هر 0 ريل ةوق) همهفأ كل الر 1 م ومال ف ماللاوهلوف)
 .ناالا ةيطرب رمل ىلع نب رسفملا ضعي رصتتقا اذلو رهاظريغ ىنعملا| ذه نكس ىب ل ا 0 يون هلا الا

 لعجهجوام ليقناف (حلام ابا ىلاَتيا لجالهلوق) 5 هرمشثلا ىتعمل رمضتم ا ةلوصوملاام نالاقب
 3  دخالواع روك دملاءاّالا

 نك ماعنويبنلال يق ناف هرصنو مطقدص|لوسرلابناميالا بجوب روك ذملاءانيالا ىهو ةروك ذملاةليضفلبمهصاصتخااذلق قاثبملا

 ىوالاوع ومحمللع وميلان وكيف لكسالةماعةمكلا نك !اصاخ ناكت او باتكلاانلق مهضعب لب كلذك أوسيلا بتكلا باد

 افر ظا ناك اذا ( نيح ىنععال”ئرقو هلوق) عابتالا بوجو ث يح نمه-يلعلزن نمكح ف باتيك لهل زلنا نانا نأ

 1 نامإالا يلع بجو عمال قدصملوسركءاج م ةمكحوباتكن مكنت ل (؟8) ىأ افوذعدب ال
 سس ل

000 

 الو مشل باو دعت ١
 هلوقلافرظنوك<نازو< 1

 عنكم اللا. ذه نال نكم وتل

 اهليقامفاه دعب ام لمعي نأ

 قع قاثيملاذخ ؟نأل مسقللةتط وملف 7 اللاو ا روينلا اوباتكلا لهأانأل دمت ن

 ةبربحلالمة<وأطرشلا دم.سقلا باوج ذ كا دامس نام و ةيطرشلالمتكاًمو فالحتسالا

 لوسر ءىج مث باتكلا ضعب ما أنا فان لل ا ل : راب_ دمام نأ لع شكلنا :زجأرقو

 لوسركءاجو هومكتستا [ىذللهذخأ ىنءللاوةلوصوموأ هنرصنتلوهب ناهوتل قاثيملا هللا ذخأ هل قدصم

 فدا ماغدالإام نباص نا ىلع كين أ كتبت انيح ىنعمانأ ”ئرقو ليقدم

 دسماداسنكمّوَدِل نومو

 ىلعف (ضعب ىلع كضعب
خأو متر رقأ ١ اعيجتلألاو نونلإبك انين[ 1 أرقو رات تدانلا نايل دعا لا 1 9 9

 كعماذ
 1 8 1 ْ - : 0 اوقالا نم لوالا لوقلا

 5 ربعو ربع هيفَدع وهو 6 ارقد دب ىأ رم بساع دهعى (ىرْسِل مسداذ - قائيمريسفت ىفةروك ذلا

 عاش 0 رع اتيان 1 0 0 2 نلف لل 3و لع ممتع دايس
 6م كدنو 0

 || كل ءاواف) ةداهشلاةرارقالاب ديكر ا نذ لك معرب 0 ةداهشوىن لكم داهش ضعب 7/فون

 ةمّدقتملا|-+لا ىلع فطع (نوغبب نا نيد را_عق ةرفكاا نم نيكزمللا (نوةساعلا ع

 و ىلع ضع هأ دل * ةمالا ,ِر
 لوعفملامدقتو نو وعن هللا نإ د ريبُعف نولوتتا ري دقن :يودذ_#4و ١ اك ١ دل رت :مطاو 0 3

 0 ا ومعلو نس ةياوراق مصار درك قاد دق ظفلب لعفلاو راكن الابد وصقل هثأل ام ضعبل مهضعب ةداهنش

 نيعئاطىأ (ًاهزكو اًعوطضرألاتاومسلا ف نمل اداو) مطلقو ٍريدقت ىلع نيقابلا دنع ضعبةداهش توك ك1 بأ ومس انربس ْط 2 3 5 0-6 .

 قرغلا كارداو لبجلا قدنك مال سالاىلا ئيِجلامةنياعمو فيسلابنيهراكو ةّدخاعابّتاد رظنلإب ةو نضع ليه شالا
 سس 5 مده

 ةروخ الموف ةرفكلاك نب رخسمو نينمؤللاوةكئاللاكن بر اتخعوأ توما لعفارشالاو || اللقا

 امو ةَناااَتَمآ ذلاّنا لع ءاملابك ار) ياعوشت اوضح نأ |[
 | امو ةللابانما لق ريم ناىلع ءاملابثئرقو (نّوعَجْرتهي وز م6 ءعىضق ادت نإ (ةمدقتملاة | ىلع فطع

 1 ىسوعو ىس ومىلو امو ٍطابسألاو بوقعي وقحعساو ليعاهساو جعار ١ ىلعلززأ اامو امم اغلي

 نار ا ار ابو ع 0530 يد نإب )سو هياعةنلا ىلصلوسرالىمأ م 000 و

 0 الا نمد اولا توسل اضفاو مهلا هقيليت طسوت مه اعلزتم هلع لزتم وع
 0 ل ردد دال يونا سبأو ملا قيلت طنوت مهياعلب تبل ةلزموعاكأ مزابال ىأ راكن اللامهنس

 وا هلوق) راكنالللب ةقيق- سفل ءاهفتسالان ال رابخالا ىلع ءاشذالا فطعروك ذا فطعلا نم

 َن وقسافلا,هكماؤاف ىهو

 ةط-سوتم ةزه_طاو

 3ك تيسلا ن وك ن زوج ذا كلذ كس وة عابتاو رظنلا ف اعوط م السالا بسر ص ىلع لديو رهاظ (ةجا عابتاورظنلابنيعئاط ىأ

 ' لذه (11نيراتخوأهلوق) تاومسلا فمه نيذلاةكالملا لاح نمرهاظلا اوهاذهواهركوأ ااعوط مالسالا بوجوب ةهادب : معلا لود

 9 + |تر بخستلا ىتاثلا ىنعملاب وناسءالاو نيدلا ميلسن "وهلوالا ىنعلاب مالسالاف اهركو ًااعوطهلوق ىلا ملسأهلو ىلاعت هلو قلن اريسفت

 ١ 0 الا بوسنملااضِإ 0 لل مدد ردع تك سإ اما ع را 0

 كاةيسنلا نوك قاثلا ىلعو ل ل لانا ل 1 نال عملا

 3 نرسل ند لفل كلا ضعب ىف عقوامأم او ابدك عج ا ا يفرد لالالا | دقن هيق ءلق آلة التراث هامةيست نمتار ايعلا ف 00 انآ 6 1|

0 ممنأل ايتن مهامسو ليث ارساونب مهو 00
 7 : ةّودنلاب ىلوأ نحن 

 ل ا م ات ل سلا



 0 ا وك ةيناب رلاىف ا اوقتناكل 1 1 3 ىلاعت "8 ف

 ةدئافهلوقامأو ٍلعو لمع لاكمل نم ىنإب رلالاق دقو لم مياعتلا ناف لمعلارابتعاهندئافانلق ميلعتلا ةدئافافامريغو عفانو ريثك نباةءارق
 ةدابز بجو ' ميلعتلا نا لاقي ناالا هبحسل نوك ف يكف مماعتلا ىلعم دقمريلاو قل !ةفرعم ناهيففداقتءالإريخناَو قملا ةفرعم 'ميلعتلا 0 ٠

 هلوق )اهريغو ةدب نمال ن وك ام*و ناهجولا ىلع ققحّتم فطعلا اذهنا ىلعلدبب (لوقي م ىلءافطءهلوق) اهتايئواطاكو ةفرعملا 38

 (؟1) نب سعألا عامجا نع ىبهنهنا هيف (]-ا سمأب وهسفنة دادعل سانا سمأي مش 3

 ناكل كلادت5 اذان ا رشبل ناك امأل «يفدمعتلاو هللا لع ب ذكلاب مهلع ليجستو دايك أ ان |
 ىسع ةديغلعدرو 0 (هللان ود نمىل ادابعاونوك سانلللوقي من ةوبنلاوك-لاو

 1 ر كذدختو كدبعن نأدي ر اد ارالاق قارجنلاديسلاوىظرقلا عفارإبأّناليقو مالسلاةدلك

 ليقو تازنف ىف ىمأ كلذبالو ىننعب كا ذباف هللاربغة دابعب صأن نأو هلل اربغ دعت نأ هللا ٌذاعم لاقف

 دحال د حسي نأ ىخينياللاق كل دحسن الفأ ضعب ىلعانضعب لس اك كيلع 2 هللال وسراب لجرلاق

 لرش كلل (نيينابراونوك نكلو) هلهأل قحلا اوهرغاو مكيدن اوم 2 انكلوهلانودنم [إ

 لماكلاوهو ؛ قايقرلاو قايحللاك نونلاو فلألاةدايزب برلاىلابوسنمقايرلاو نيبناب راونرك |.
 نيدلفم مكنوك بيسإ (نوسردت تنك ابو ٌباتكلا نوم تك ا لمعلاو معلا ىف

 لمعلا 1 داقتعالل ريملا ايزل ةف رغم ملعتلاو ميلعتلاةدئافناف هل نيس رادعت وك ببس وباتكلا

 سب 0 نوسردن ”ىرقو نيلاع ىنعم نوءاعت بوقعي وورمتوب أو عفانو ريثك نإ أ ارقد ||
 حلا دوش راو تلاع لان وكت :نآزوجبو يوما أك سرد نع سردأن م نوسردنو- 0

 (!اب رأنييبنلاو ةكئالللا اوذختن نأ م مأبالو سانلا ىلع هنوسردب تنك امو ريدقتىلع |[
 ىننلا ىنعم ديك ألة دي نمل نوكسنولوقيم ىلعافطعبوقعي و مصاعوةزجو صاع بس

 5 الملا ذاتي ّممأي و » هسفن ةدابعب سانلا ّممأي هللاهئبنتسي نأ رششدا ناك امىأ ناك امهلوقفف

 لد اياب راهئافك أ أذاحاب مصأبالو هتدابعب ىمأي نأهل سبل هنا ىنعم ىلع ةدي نمريغوأ اياب رآنيسنلاو

 لورد ًارقو لاخلا لمتو فانئنسالا ىلع نوقابلا عقر وةدابعلا نم ىدأوهوهنع ىبهني

 بيقو رشبلا هيف ريمضااو راكدنا ( رثكلاب م أبأ) مهلا سالتخاب ىرودلا ةباورب هلصأ

 ذا 7 0 6 0 (نواسرلا ذا

 امهنم لكن عىسهنلامزلي الو نب روك ذملا
 ىهناملانلق 00 و

 : نب سمألا عو# ند

 نع ىهنلا مزاين رو 0

 را

 امممهفياكرخآلا مزاتسب

 صالانأ نم ءىحيس

 نعى هلاوهسفن ةدامعب

 امم نييبنلا نمهريغةدامع

 اذافءؤافك ًامهمالهلهجوال

 نابجوامهدحأ ققح

 رخآلا صالا ققحتيإ

 مهلوقو ع ومجملا ققحتف

 هبسقن ةدابعب سانلا مأرب

 هلوق ىنعم لص ا ناب اذه
 اد ابعاونوكسانلل لوقب مث
 (اة دب صريغوهلوق) كك

 ةدب ضم ريغتناك اذا ىنعي

 ىلااهجوتم ىمهنا| نوكد

 */ مالا ةلاع و2

 9 | ٠ مهند ىررع

 00 01 0 مسا اذاو ه رهاظ عدلا لبق 6 12
 باك هللا ه

 0 ا نيّسنلاىلا قاثمملاةفاضاللبقو ملاك ذ نيعمهرك ذب ىنغتساو مهيأد نيينلا نمقاثيملا ذسخأ
 رئي الو فاذا يطا ولو ك ل ليقو مهم أ ىلع ءايبن الا هقثو ىدلا إم ىنعملاو لعافلا ىل !ادالوأدا رمل 1 ءايسنألا هق ذلا ةاثيملاهللاذخأ ذ اولعافلا ىلاهتفاضأ سانلللوقين ا ةؤوبن

 ءافدك !مهمالتكسئالملاوءايبنالا نمهريغةدابعب مهرمأي ناب هسفنةدابعب سانل ايم اذاهنادوصقملاو نييبنلاوةكسئالملااودبعينإب . 5
 الك ىلعنا ملعاولمأتف ب باوجو رظن انههو حج صريغ نم حجر ن مهريغ نع اههفنوهسفنلاهامث اف هيدويعلاةيسالتش لب هلاآ 35

 هناذ( هنعىسهني. لب هلوق) اةباسن روك ذملاسانلا نع ةرابع ريمضلاذا مهم أي الولاقي نأ مالكلا ق> نالةيآلا ىفاتافتتلا نيهجولا

 نأ# اهني ولقي إل ليقناذحيسملاو ريزعةدابعنع ىراصنلاودوهبلاو ةكئالملا ةدابع نع برعلا ىنهن ملسوهيلع هللاىلص

 نع ىهنانوكيف ىنام || هجولا ىضتقموهاكهنعايهنم هسفن ةدابعب يمالاو روك ذملاذاختالاب سمالا مدع ناك اذاانلقإلا اوذختت

 ل نوسنااودهعلا-خأ ىلا ةراشأ !ذه (حاءايبنالا مكحاذه ناك اذاو هلوق) ىلوالا قي رطب كلذك روكدملا مالا عمذاختالا
 واج دلل اوب مهنعقائيملا ذخاف ألا نم مهريغامأو مهنعقاثيملاذخأ "أنكم أ ىولا باحأ اوناك 1



 7. هوره

لل طيار نمديالهنا ىنعي : (1انيقتملامومتوهلوق) قرد لايام داع اال عي ردع
 0 يش مرسل كلاب ءازح

 اة انههوهو ريمضلا ماةمر ع 0 ئ موقت

 هلوق) نيقتملان . مهربغو هر

 ناذ هد( م هرمسإ أع

 5 0 نايم

 ناو مرسلا ام مالكلا

 رخآلا ئئشلاب ماكستلا عقو
 اقتلطمماكتلا ىف ىلاثلاو

 ةكاللاناهلوقوةميقلا ىف

 لاؤس باوج مهول سي

 ىلاعتلاقدقوال_طأ عوشب
 باوجلاو مهنا سذل كب رو

 هللا سمأ دارااناأ ه-ذع

 مهنملاؤسلاب ةكئالملا

 هتاملكبنوعفتني الوأهلوقو

 نوعفتنيالم ها هانعمهنآناو

 مدعن وكيفايندلا يفاج

 مدع نعاز اجماماكتلا

 هب عفتنالام نال عافتنالا

 هلوق) مود مدت 9

 ( زاجيالةباكهنارهاظلاو

 مدع نم داري نا نك هنال

 الف قيقحلا ىنعملاماكتلا

 الاوزاحمهناب 4 تعا هحو

 قيقا يعلادارأ حض

 ىأ 0 ند

 ةع ارقب مهتنسلأ نوور 4
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 هلوق هريسسفتو تاتكلا

 مهاسل ناك فلا اهنوايميف

 لزنل ا ءاكشي نأ كبارا

 مهتداعو قح هنأب م-هملعل

 نم هنوليع مهنكل هنءارش

 هلوق) فرحلا ىلا لزغملا

 نابنوفتكيالو هللادنعنمفرحتانا نومعزبإ ىأ (اح رمد كلذ نوممزب منال

 ل لا 0 سرا ها ين يللا 000 د يع ىلع

 راش ديونمأتنإْنم مهنمد) هيلا هادافايهذ ةقوأق امو افلأىثرَق هعدوتسا م الس نب هللاديعك

 ١ ' 1 ل بقو هد>شل ارانيدرخو ئشرق هعدوتسا ءارو زاعزن: صاحنمك (كيلا ِهِدؤبال

 ةنايملا هيلع بلاغلا ذادوهبلا ليلقلا ف نونئاداو ةنامالا مهبذ بلاغلا ذا ىراصنلا ريثكلا ىلع
 ةرسسكس التخابن ولاقو ءاطان اكساب كيلا هدؤيالو كيلا هدؤي و رعوبأو ركبونأو ةزجأر قو

 || ةّدْماْلا (اماق هيلعُتْددأَمألا) ةرسكلا عابشابنوقايلاو صفح نع ىور اذكو ءاطا
 | ىلا ةراشا 1 ةسيلا ةفاقاو عفارتلاو ىضاقتلاب هتبلاطم ىف اغلابم هسأر ىلعامتاق كماود

 (ٌليبس نيم [قانيلعسل) مهوقيسبس (اولاقمهأي) هدؤيالهلوقب هيلعلولدملا ءادالا كرت
 نولوةي د) 0 ٌباتعانيد ىلعاونوكمرلو باتكلا لهأ ن نم اويلي مِنأشف انيلع سيلىأ
 نم لا زاحتسا متأل كاذد نوبذاك مهنأ نوعي مهد) كلذ مهاد (ّبِزَكلا هللا ىلع

 ' اوماسأ اًماف شيرة نمالاجردوهبلا لماع ليقو ةموح ةاروتلاىف مطلع اولاقو مهفلاخ

 لولا نعد مهاتكق كلذكلا اوعزو شيد كر تثيح قح طقس اولاةف م هوضاقت

 0 0 نمام هللا 0 1 0 0 0 ةلكاشل
00 

 ال كا شملاو 00 ل م بيضها نو قود

 وهو مالا 51017 وتلا ناب رعش او قالا ءازدلا نم عمجارلا نع بان نيقتملا مومعو هللوأ 11

 نؤولدتس (نوركشي نيذلاَنإ ىهاذملا ع نع بافئتجالاو تابجاولا ءادأ نم هريغو ءافولا مي

 نمهباوفل-اميو (مويامنأ 0 تانامالب افلا ولو سرلبناسالا نم - العلا دعاعاج يتابتخا

 ميما الد ةرمآلا فرط قدح كئلوأ) ايندلا عاتم (اليلقأنم ( ةرصننلو هبَنامؤنل لاو طوق

 هئاباوةللاتاماكب نوعفتنإال اوأةمايقلا م وب . منولاسيةكسناللا نإ و الص أ ئئشب وأمهرسيا# 6

 هريغ ىلعط>س نم نا ( مولا ظن. الو ) هلوقل مهياعهبضغ نع 1 ارهاظأاو

 )ا راع دعا سانا 5 51 هنع 8 0

 5 ا اوذخأ و امهريغو تانامالاٌهحد سو لعلام 7 0 و ةاروتلا 0

 0 1 1 .هياهرتشي م ءاراشا دل فاذا وسلا ف ةعلس ماقأ لحجر 6 تاز لمقو ةوشر كلذ ىلع
 ع 4 و

 01د لعلم تونريضرأ أوأ ازكلاف ىدومم و سرق نب ثعشالا نيب ناكعفارت ف تأزن

 3 اهمولتش (باتكسلابمهت ل نول ) بطخأ نب ىبحو كلامو بعككن يفر لا ىنعي اهب رمل

 0| واولام ماق ىلع نولي كى ئىرقو ب اا ل عشا اهتوفطعي 1 فرحا ىلا لّرنملا نع اهتوايميف هتءار 5

20 
 باتكلاّنم ةومو) اهلبق نك اس ل ءاقلاو اهف ذعاهفيفختمت ة هرم ةمومضملا

 ريؤمضلاو ءايلإب ةوينيكلا *”ىرقون ووادي هلوقب هيلعلولدملافرحملل ريمضلا (باتكلا نموها

 باتكلا ع نموهامو هلوقاديك أ 5 (هللادنعنموهاموللا دنع نموه نولوق» 9 نيماسمللاضيأ

 اذهو هدنع نم الز انوه سيل ىأ اًضي رعتال احب رصت كلذ نومزيم-منالنايب ومسوياععينشتو

 (نو.عإ مهو ب سذكلا هللا ىلع نولوقي و) يلاعت هللا لعف بغلاف نوكنال نأ ىضتقيال

 دركحدات

 ١ سلف راي أهناةللادثع نم هوهامو يلاعتهل وق نممه دونر ىفعإ (حايهتفيالا ذه وهل وق) اهنفهنؤرقي وةاروتلا يف .ف رحل ااوا خدي

 . هللاناذل يقهناكف طبارلا ماقمموقي طرشلا ةلكىءملاهمو عنال نيقتملا موع



 يعدل
-- 

 | 1 (هللا نا نو رغكن 0 تانك لع 0 هر ريض ص اصتخاو ةرال (نوُرْعْمس ْ :

 ا نودهشت متأو) 0 هناع هللا ىلد ع ةوبن ىلعتأ دو ليجنالاو ةاروتلاهب رق 1

 لها 01 قى هناناز ردكلاب نو.ءعتوأ ناناتكل ىف 00 كل لاب وأ.هللاثإآ

 زيبا ف ريصقتلاب وأ هنر ودفلطابلا زارباو في رحبت !! (لطابلاب رم نو سل. تاكا

 1 وعتاب دل نوسلت ىأ ءابلاتفب نوليو ديد كنب نوُم ىرو امه 0

 (نودعت م ريا هتعلو مدا هياعد# ة ةودن (قاانومنكسو) رب ورزق ون سب الكمالسلا 3-7 3

 (راهنلاهجواونُمآن ذل لعل ًاىذلباونيأب ات كلا ل هأ نم“ ةفئاط تلاقو هنويتكتاخ نال ١

 هي ,او رفك او (نوعجرب مهلعل# هو 1 ا 9 لاين لد نارقلاب ناحملا او رهظأ ىأ |

 كلامو فرمشالا نب بمك ةفئاطلابد ار اوكار هظ امل متعجر كنان م 2 دف نوكم كسا مهلعل هرب 31

 اوكسو ةبعكلاىلا ةالصلا نم مهيلعلزئأ امم اونآةابقلات ا انا تيبصالا الاقفيصلا نبا | '
 ليقو نوعجريفاوعجر دقو انملعأم_هنولوقي مهلعل هرخآ ة 5 :رحصلاىلا اول من راهنلالوأ اهلا ْ .:

 اناتك ىفائر طا هر اواو د رايللا لأ مالسالا ىف اواخ دي نأاواواقن ربيخر ابحأ ن مرش انا 3

 هبامصأ لعل ةار والاف دروىذلات عتلاب مالس كيلا ةالصلا هلم هك دع ملف انءاماعانر واشو :

 الوأ يد لهال آلا ساق قيدصت نع اورقتالو )م ليد عسب نإ للا اوم م هيفنوكشي

 ىّده + ىلإ لقيا حب رأرهعوجر اف كش :دىلعناك ن ١ الاراهنلا هجوكل اعا اورهظت

 فوذحم 1 (هتينوأام 0 حق وِينأ )هيلع ةسشإ ٠ وناالا ىلاءاشي ع ندىدبع 60

 اورهظنالو ىأ اونمؤتالب و أ كلذ ىلع كلج د- + نأ ىملاودحأ قؤينأل ماقد كلذ مرد ىأ
 ىلاالو م مما دب زيالثل نيماسملاىلاهوشُفتالو معايشألالا م تو ام لمد اق و مناعل |

 ىدؤنال يأس ارا عده دفنوا هداك كلا 0

 عي رق دلل ماهفتسالا لع وي نأ ًاريثكنبا ة ةءارقو ىدطا نملدبةنلاىدهن أى لءنإربخو أ لئاطب طب

 مالك نم 0 ةسفان اهنا ىلع نإ“ ىرقو مردد_-أقؤي نأ الاىألوالا ه-حاولا دو |

 1 دع كوجاحت وأ) متنوأام ا مهاواوقوهكسنيد عببت نلللا هنو _ :

 ب ردع 0 تح هانعم ثلاثلا ىلعو نيل والا نإهجؤلا ىلع قؤي نأ ىلع فطع )د
 ٌنِإلق) مهعابشأ ريغ هبدارملا 6 ىعمف هنالراج ًاريمض واؤلاف 3 ردع م اوضِحْديف َ

 (ميظعلا ل ٌسقلاوذ لاو « ا 5 2 رص ل هللاو ءاشي نه هنو للاي لْضفلا | 0

 (كيلإ هد مدور راطنقيإ 0 نإ نم باتكتلا ل هأ نمو  ةحضاولاة- كَ هوعزاللاطباو د دو

 ( ىفاث - (ىواضب) 8

 ينح ينعجرأ نايس

 اذه دا ارملاو ا ناعيش 0 ههطوتوو دز و رد نع 9 3 ع تدلع 1 --

 هل سدلو هلدن ارهظي وار و زه.دهشي وهف هتداهشلدقتا هب كنت وأ هب لمحتباب ون زاخشاىذلاوهر و زىوث سالو فاصضتللا 8

 ىعدافاصتلان'اأردز ىو سب الو كل م اع فلصتملا نيب هيشلا هجوو روزلا نم نيب وث سيال هناكربصإ ودردز ىهب سقف 0

 روزلاىلابوثلا ةفاضاو روزا, ناتومش («6) ناتهج هل نوك 0 هلع و ةليضف هل نا معزي, بذكلا ْ ظ

 دوام اح ىف كصاصتخالل

 (1ا كلذ متربدىأ هلوق)

 روك ذلاريبدتلامتربد ىأ

 /, ززملا لوأناعالاب صمالا وهو
 ةلهلل هر رفكتلاو راها 5

 نومضمىهد ةروك ذا

 ىأ اقوي ناىلاعتهلوق

 وه روك ذملاريبدتلا سس

 باتكلاوزعلاا دح أ هللا ءاتبا
 مك انآ 5 ىلا نيدلاو

 بحاصةرك ذام هكيطوتو

 نال هانعمنا فاشكلا

 مل تا ىنوي

 يذلا هوعرب دو كلذ مئاق

 نم مبام نا ىنعيرخآ
 قوي ناىتبلاو د_سحلا
 5 متيتوأ املثمد_-أ

 م اعدباتكلاو لعلالضف
 هلوق) متاقاممئلقنا ىلا

 ىلع قؤورناىلع فطع
 فاعلا (نيلوالا نهج ولا
 انار_داط قانلا حولا لع
 اممتربد كنا لوالا ىلع

 لثم 1 قوي ند

 دذعهب للتمتع و مكين وأام

 ملممتجاح نم عرفك

ادل وق 1
 " ىدطا ن

 نوكيبهجولا اذهىلع ذالوالابالىفاءلاريسفتلاب قاعتبا ذه ضارتعا (هللاىده

 ةدئافريثكهنمدافتسال هانعم حاحصلا ىفلاق (لئاطب ىدجالهلوق) كلذ كش ا ىدهىدطا نا لقنا مك ىلاعت هللا مالكدحأ قويا ٠

 الف ئش لكىلعىلاغل اهللا ىده نوماس 1اهب ىدتهاىذلاىدطا نا مالكل اىن-«مناوهلئاطب ىدال مهديك ناىلع هتلالد هحوو
 قؤينانوكنا اوهرثلاثلاهجولا ىلع نوكيأ (مكب ردنع موجاحي ىتحهانعمثلاثلا ىلعوهلوق) را مهديكم فش - 3

 موجاح ف طغ حاضيالو موجاحيىتح مثبت وأام لثم دسحأ ىف اوبن الا يدهن لق دئنيح مالكسلا لصاح نال ين



 . نمدارملا لاقي ناال رع هيكل سل ايف ىلاعن هلوق هب رسفب ف يكف هيف هدو رو اوعذا ايف نوب ذاك مهنا ىلعتلد ةرابعلا هذه نا

 ك0 ةيفيكذور واوعدب م مهنا رك ٌداممهشي واهم معلا نومجزي و ةاروتلا فتسل ءايش انوعدب اوناكمهتاكف مهئاعداب هب علا

 مباثك فدو ر رو ميعارب نيد علا نوعدب مهن : !ىبعلدب مهني د ىلع ناكمح .هاربانا مهاوعد نال ديعب اذهو ةاروتلاىف مهارإ

 نييفوكلا بهذموهاذه (نيذلا ينعم ءالؤهليقو هلوق) فاشكتلا باص هلعفأك لوالا هجولا ىلع راصتخالا والاف

 حرصت هلوق ) متأ ةزمه طاقساب ىأ (ةزهربع نمدلاب هلوق) متتأ ةزمهو ماهفتسالاة زم نيب فلأ طسوتب ( متنا ءلصأ هلوق)

 ايدوهم ناك ام مهاربانا ىلعلاد هرسفام ىلع هناف ةنالانوجاحتل ب . تاتكللا لهأ اب ىلا هت هلوقوه(ناهربلان م هر ر فام ىضتقع

 الوايدوهم نكي مل هنا ىلعلداك مال_سالا ىلع نكي. ملهناىلع ر وك ذملا ناهربلالد ىأ (مازلالا كارتشال هلوق) اينارصنالو

 اضيأأ هنال مالسالاةام ىلع سيل هنوك ىف راجهنيعب اذهو ميهاربادعب اققحنامهنا ببس ةينارصنلاو ةيدوهبلا ننال اياك

 ١ مالسالا ةللةفلاخ هتعب 0 مالنا لع نك مالسلاو ةالصلا هيلعمهاربانأ فئنصملا مالكن مموهقملانا لعاو اهلبق

 لوصالا ىف ةقفاوملاهب متدرأنا مالسالا نب د ىلع ميهاربا 9 ا!و3لمق ناف ماقملا اذهىف ىروباسنلا ةمالعلا لاق عورفلاف

 ع 0 ةعل 0 نعد راح ةفاو اهب متدرأ ناو مالسالا نب دب اصتخم اذه سلف

 (9؟8) | صاصتخالاو لوالا راتكانلق هلبق

 حسلاو ري زع كارشاو
 حئابق نم كلذ ريغ ىلا هللا
 مزان الو ىناثلا وأ مطاعفأ

 ىلاعت هنا زاول رك ذام

 عرشب عورفلا كلت سن
 د_# نامزف من ىسوم

 000 در هتلص متخاحو نيذلا ىنعم ءالؤهليقد م

 | ارا نم دلل عقو ثيح من أهو رمجوبأو مار ًءاه ةزمطات 0 بكل

 "ا ماملا مس "ىلا اودملا,نوقابلاو ءاطاد_عبفلأ ريغنمزمطا,لبتقودم لق شرو وو

 ا ميهاربا ناك 1 و (نومتتالمت ١ 0 08 ةئااو) لكخا

 دئاقعلا نع الئام (ًافينح ناكنكلو) ناهربلا نم هر رقام ىضنقي عرصت ابن

 ناك امو)مازلالا كرتشال الإو مالسالا ٌهلمىلعناكهئادارملا سبلو هلل اداقنم (اماسم) ةغئازلا
 ارصنال و

 مهنأ نيكرمشملا ءاعْدالّر و حيس اولا رعب مهل. ارشإل نوكر شم كي (نيكرششملا نم كلب ىسوم عرمش خسن

 ا اح يرتاع سع ا (ميداربإب سانلا كون مالسلا هيلع م هارب لم ىلع ةتباث تناك ىتلا ةعي رشلا
 عر متاميغك أى دل مهتقفاول (اونمأ نيذلاوةىن :لا اذهو) هنمأ نوم (هوعبتانيذلل) بَرفلاوهو نوكسف مهاربإا نامزفف

 تاو ميهاربا ىلعافطعٌر طاب و هوعشاف ءاطا ىلع اقطع بصتلابينلاو 4 :ئرقو ةلاصإلا ىلع م عمةعي رشلا بحاص دي

 (مرأمب ولباتكسلا لهأ نم ةفئاطتو ماها نس ام واع فرم (نينمؤملا يلو عرش هعرش ةقفاوم

 (مهسفنأ 1 ! نوأنيامو) نآىنعميواوةيدوهيلا ىلا اذا ارامعو 0 اوعدال دوهبلاف تاز عو رفلامظعم ىف ميهاربا

 امد) مطاثمأالا نوأ ذياموأ مهم اذع هبفعاضإ ذامهياعالا أل دوعيالو لالخالا مهاطختيامو ىزوانتلا كلان

 0070707070 6 اناس جدرج لع تعا مااسالا/لعدن اساس هوك نم داما قع وهو تيد

 ناالا لالقتسالابىأ ةلاصالابع رمش كسر هيلعهنلا لص هنال ليد مهاربا عابتادرحمال ةلاصالا ىلعم_طهللا عرسشامرثك أ |

 رخ اللاعبات نمنح انكم ناد هبقدهت>| امفرخ 1 ادهن قفاوي اد_حنا ا”كعورف لارا أى مي هاربا عرش قفاومهعرش

 و ةدئافالف نونمؤملا مهىنلا اذهو ميهارإ اوعتانذلا (هوعبتافءاطا ىلع طع هلوق) هسفند ل قش سم 520

 رمعلا ولمهدحأدوب ىلاعت 0 (ركذنا ىنععولو هلوق) صعب ىلع اهضعب تافصل |فطع نم لاقي ناالا ةدعل نينمؤملا

 تدو مالكا ىنعمنوكيفىر دم فرح عضوملا اذهل ثم ىفولنالامد نا هحولاونا قعع وانا انههو تيل ىنععولن |ةنس فلآ

 هذه انققحاناكو ىردصأ | ف رحلا ىهو ةحوتفملا نأن أ ىنعب ولو هلوق 6 ةعقاولا نان وكتف ؟لالضا : نتاتكلا ل هأ نم ةفئاط

 - لالضالا ىطختيال نملاح هبش ةيليثمت ةراعتسا اذهىلعمالكلا (الالضالامهاطختيامو هلوق) ةرقبلاةروسىةلئسملا
 يفز وحجتلانوككر آلا هجولا ىلعوارب دقت هسفنالا لضيال نم لاح هيلعالاهلالضالاب و دوعل الو هيف رثؤيالو هريغيىلا هنم

 مهسفنا



 ا هللإثإو) مهئيلثت ىف ىراصنلا ىلع درالادبك أ أ قارغتسالاةدب زملا نك. هينفع َ

 رار طولا فكرا اشياةغلابلا ةمكحلا وةماتلاةر دقلا فهن , واسي هاوس دحأال (ميع ا

 َضارعاإلاو جلا اوتلاّنا لعل ديار مضاا عضو 0 (نيديقلاب ملكا
 «باكلالهأيلق) اعلا داسف ىلإ هب شع اذان دف اقتعالاوندللداّسفأديحوتلا نع

 (منبو و انني ِءاوَسةلكىلا او اولعت) 0 دنا دقو هيدد : و لديكو نيباتكلا لهأعي

 صلو ةدابعلاب دون نأ (هنلالَدبْمَأَا) اهدعبام اهريسفي وْبتكلاو لسرلايف تل ٍْ َ
 دس نال الهأهارئالو ةدايعلا قاقحتسآىف هلاك رش هريغ لع الو (أايشدب كرششالو) اهو

 من ما حيشللالو هللا نبارب زعلوقنالو (شان ود نمبر اطعبان شعب دّشيالو) ْ

 ا
|] ١ 

0 

| 
ّ 
 ا
ّ 

 وذات زامل ةنأىور انام مشب انضعب مهنمالكّنال ليلحتلاومب رحتلا نم اوثدحأ مذ رابحألا .

 اوناكسدلأ 1لاقهنداَلوسراي مهديعنأاتك اممتاحنبىدعلاق هللا نود نم بإب رأمهتابهرو مهرابحأ

 اولوقف) ديحوتلا نع 0 ْنِإف) كاذوهلاق منلاقمطوقب نوذخأتف نومّرحي وكل نول

 ام :نورفاك نأ :اباوفرتعاو أ يوما هج تس ىأ (نومسم ا اودهش

 داشرالا ىف ةغلابملا ن مةصقل اهذهىف ىعارام ىلا ران (هيبننإل لسر رلا هيلع قب اطت بكلابتقف |[

 راوطالا نم هياعرواعتامو مالسلاو ةالصلا هيلع ىسعلا وحالوأ نيب جاجعاف َج داو
 ةلهابملا ىلا مهاعد مهجاجلو مهدانعىأراملف مهتش عزب يل

 لهسأاقي رط ا مويلعداعدايقنالاَضعباود اقنأو اهنعاوضرع ًالمتزاعالانمعونب |

 مهلعاصأ كلذ ب بتكلاوءايبئالارئاسوليجنالاو ىسيع هيلع قفاوام ىلا مهاعدنأبمزلأ .زلأو
 ٌلهأأ .نوماسمائباودهشت اولوقفلاقو كلذ نع ضرع مهنع ىنتالرُدسلاو ٍتاآلاَنالسعم | 7

 ىراصنأآودوهبلاتعزانن (ميعب نما ليجنالاو ًةاروتلا تل باتو ميهارباف نوجا باتكلا :
 هللاىل_د ةنلالوسرولا اوعْفاَر لو مهن هنأ قب رفلك معزو ماللاو ةالصلاهيلع ميهاربا ىف 3

 ىسوم ىلع ليجنالاو ةاروتلا لو زنباتتدحةينارم هنلاو ةيدوهبلا ّنا ىنعملاو تلزنف إسو هيلع

 نوك/ فيكف نيل ىسعو ةنسفلب ىسوملسبق مهارب اناكو م السلاو ةالصلا امهيلعىسعو

 ل امفنوُجاَحرمْرِ هبكلاب فم اح ءالؤه متنأ اه اوم (نولُمتالفأ) امهيلع

 متججاحو هرتخ ءالؤهو أ آدترم متأو اهنع اول ةغتا مطاح ىلع اهم اوه هيبنتفرحاه (رعبا 2

 هودجو امي لعب كلاوق ملداجمكنأ :ةاجنايب وقملا 0 اىأ كوذلاة ندم ىرسأ ١ ةلج

0 

 تكس لا ا

5 
2 

 را اور يل لوا كل رك فس تتاعاقل يو 2 0-42-191 مباتكف هلك ذالو هب مل الاوف نولداجت ف هيفهدو رو نوعدنوأ ادانعل يجالاوةار وتلاف

 ل اا وديك أتلا ىف هر غامجا م وزالانهههياءاطوخد عنتمااملانكل دما لا تا لع
 اتوافتم ةط نوكنأزوجال لوقت نأكل(حلاهبواسي هاوسدحأ الهلوق) ىلصالااهعضونوه ىذلا أدتبملاىلا ِترق :

 ناكل هنملك ًأدح  ناكو لو لاح لك 1 ىغدويعملا نوك نأ ىضتقت قملابةددوبغلا ىعوةدهولالا ن!باوخلاو مهتمكحو مهرد دق
 فقاوملاح رش ىلع اهانبتك ىنلا ىئاوحلا لئاوأ ىف حاضب الك ؟كلذانحضوأدقو «نعصقان وه نمالدوبغملاو» لكالا كلذ ١
 فالخداسفلابدارملان أب او+لاو هقول دسافريغن ا عمملاعلا فريثك نيكرشملا نا هياعدرب ((لاعلاداتسف ىلا رب ةلوقل ١ 7 ١

 نا كشالو مصالا وهام ('

 الودل اوق)همزاتسم كلرشلا

 اذه (دبعي نالالهأهارب

10 : 

 كي رش ىلاعت هريغ لعج
 وه ةدابعلا قاقحتساىف

 درعي نال لهأهنادقتعي نا

 هلوق نمدارملا نا باوجلاو
 كرشلاىن لا لعجنالو

 نيلعاج مهنوكىأ ىلعحلا
 ىف هلاكي ريش هللا ري_غل
 دب رأو ةدايعلا قاقحتسا

 نمدارملاو كرشلا لعجلاب
 ديعي نالالهأ هارت الوهلوق

 اقحتسم هريغنوك ىنن
 ١ هلو-ق) ماولا ف ةداعأل

 لاق لعاف (كاذوه لاق
 هيلع هللا لص هللا لوسر

 ذا نا هانعمو ملسو

 اماب رأ نايهرلاو رابحألا

 ىأكاذ للانود نسم

 صعب ليلحن ىف مهتعاط

 وأ اهع رخو 00
 اناباوفرتعا هلوق) سكعلاب
 اوفرتعاوأ ود نوماس

 أ ببببب77ب7بسسستتطح777تاالااااالاللللللتك نوكحي نادرالا (جلا

 0 و باتكلا لهالر فكلا تايثا ىلصالا دوصقملا نوكيف ضي رعتال نوك ناىناثلاو ةقيقحلاوه مالكلا نم دوصقملا

 تلطبأ ة َ .الاو بأريغب هنوك هتيهولاب فارتءالا ىلإ ةيعادلا مهتييش ناف ةبالاى ءسع لكم نا ىلاعتهلوقوه (جل يتمتع ألا |

 (حلارذنلاوتايآلانا معودل اوق) ةصقلا هيلعتا داك ةلهابملا كرتوةد زحلا مظوبقوه (دايقنالا ضعب اوداقناو هلوق) ةهبشلا هذه

 هلوقىلال متداج كنا هلوق) نيش الاف مهكرشت د اون ولقعتالفأ هلوقب لقعلا مهنع ىلاعت هللا ىفذ مهدانعو مهجاحل رهظ املهنامت

 نحال( هيف هدووو نوعدت وأ 1 ادانع «بفامافالخ يلعاورصت نابوحلا ماقابرةار وت فاي معلا هانعم دم 1

| 
 ور



 رمطع ب صتثي نأو هلوق)
 امصتنم كلذ نو 5 ىأ(1لا

 هلام ةشييمهلوق ( 0

 لاقي. نأىلوالا (هبشلا

 زوج وهوق)هيبشتلاهيفامل

 ريدا جارتل مث نوك نأ

 ىارتل نوكأ( ربختاال

 وهولوقلاانهيرابخالا
 نم هقلخ نع نك هللاق

 لوقلا سفن ججارتلال بارتاا
 نم ه-ةلخ نعر وكذلا

 روك ذمالوقلانالبارتلا
 نكلاعمبارتلا نمهقلخو

 نك ل ىف ندع راتحالا

 كلوقك دا. نعرتؤم

 انأم املأ مويلا هتيطعأ

 ىأ نيفل أسم ه-ةيطعأ

 هتيطعأى او ربخأ م

 امف ىنعملا نوكيف سمأ

 ىأ مدآقلخ هيف نحن

 مربخأ من اب وسارمشن هروص

 هلوق) نوكيف نك لاق هنأ
 8 زع ىلع فامع( مهقصلأو

 الاصتادشأ ىنعملاو هلهأ

 ليل دوهو هلوقإ هبلقب مهنم
 بقاعلا مالكىأ(هتوبن ىلع و

 هنومن ىلع ل ياد فةسالاو

 . مهناامهمالك نم + لعذا

 قع ذاع هنوبنأ اوماع

 هئماو دهاشاع و مهيتك

 هلوق) مسوهيلع هللا ىلص 4

 ىأ(حاديفيلصفوهوأ

 قيقحال ىفاضارصقاذه

 ايفارصحنم قملا سيلذا
 هاما د

 يمان م ةورك ذام ىلإ

 ماللا لص أ( أد بما ىلا برقأ هنال هل اوق) مالسااوةالصلاهيلعو انيبن ىلع ىسمع

 وس نم ا كرهطمو) ىنكئالمر رقم هدوئماركل حش ىلا (ناكتفاَر د١
 0 يطا موأعب (قمايقلا مول خل اورفكن ذلاَّقْوُف كود نذلا ُلِعاجَو) مهدصقوأ

 مهلعدوهباةّبلع عم نآلاىلاوىراصنل او نيماسملا نم هنوني نما رو مالا بلاغ

 نك وبن نمو(مالسا 1 ,ةالصلا هيلع اوسعاربمشلا م ةلودو كلم م طق فشل

 نبدلا سعأ نم + (نون مك ايف كني ديب م51 ) نييئاغلا ىلع نايطاخلا ت غو هب رفك

 اول واونمآن بذلامأ نب ريو نم مام نآلاايندل ايد ذع ميرا ورفك نباتا

 بيحالفاو) ءايلب موفر ضصفحأر ةو ليصةتوكحلا رسمت (مهروج ”مييقو دة تاحلاصلا
 وأد ) هربخأ دتبموهو هريغو ىسعأبن نم قدسام ىلا ةراشا (كذإل كناري ر را (نيلاظلا

 لماعلان ا ىلعالاح هولتتوربملا نوكينازوجي د ءاطا نم لاح (تبآلا نم) هلوقو (كيلع

 :ىلعلمتشملا مكمل ذل د) هوان هرم را نثربخانوك نود راشالا ىنعم

 هللا دنع ىسيع لمن حولا ليقونآرقلا هبدي ربهيلا لادا قرطت نعع وسلا عاود ا
 ةرمسغهةلج با رم نوم 52 (مالسلاوةالسا ها مكانتك رغلا هنأش نا (مدكلس 59

 وهامبهلاح هبشمأو بأالب باتا ع نم مد دايواخ كرب الب قلخ هن أو هو هينشلا هبال ةندمم ليثمتال

 هأشن أيأ ) نكلللاف) بارتلا نم هّيَلاَق قاخ ىنملاو هبا داوملاعطقو َمطشلامَح امم رغأ
 ا تاع نوكنأزوحب ودنوكمبارتلا نمهني وكس دقو أرح الخ هانأشن أمت ىلاعتدلوقك رع

 قال موو قحلاوعىأ فوذحرب (كُي رمق 1 سلا“ ةناكح (نوكيف) ريش الربا

 ىلص ىنال ب اطخ (نيملا نمن نكتالف) (قكاعإشان م روك ذا قا ىأ هربخ كي رنموأدتبم
 (يف)ىر راصنلا نم كج اع مماس ل ك_اوأ تاب ةدايزلجيببتلا فب رط ىلع سو هيلعقلا
 ىأرلاب اوله (اًولامتلمَف) لعلل ةيجوملا تانيبلا نمىأ (رماوع كَ 0 ىسعىف

 هسفن نمو اًنملكع دب ىأ (مكسفنأو اََسُئأوكءاسنو ان“ ءانو كامب 6 52 ١ مزعلاو

 هسفتب رطاختيلجرلا نال سفنالا ىلع مهمّن قاس اواهباع لحي وةلهابلا ىلا بلقب مهمّصلاوهله رعأو

 ١ هل أو ةنعالا حتفلاو مضلابةوباوانم ب ذاكسل ]7 علت نا, لهابنت ىأ 0 مهنود براحب ومط

 | ةيفطع (نيبذاك-لا ىلع رام َلمسف) رارمجالب اك را ذاةفانلا تلج مطوق نم كزنا
 لاقف ى :رتاممهيأراذ ناكو بقاعللاولاقاولاخ هاف رظنن ىت-اولاق ةلهابملا ىلااوعدامل مهنا ىو :1ناثب

 مب ؛|نإذاوكلهالا انتم وق لهابامونلاو مكبخاص ىمأ يف لصفلاب كاب ءاجدقلو هنوبن متفرع دقلةثلاو

 انضتحادغدقو لسوهيلعىلاعت لنا ىلص هللالوسرا راو اف اوف رص ]+ رلا اوعواوف ميشد دان 101

 اونماف توعدا ًااذالوقب وهواهل ا دعّنلا يضر عوهفاخ دع ةمطافو نس اديب اذا نيسملا

 الفدلا ازاله ناكم ٠ نم المج لد زبن[ ىلاعتإل | اولآسولهوُجو ى راى إ ىراصُل ار شعماب مه لاقف

 نماعرد نيثالْثوَءا ارتحل ل ةيزجلا هلاولدب والسو هيلع هللا مننا لوسرلاو معدن وكل مفاواهابت

 م لعرض الور رن زانخو دّرٍقاوخل اوه ابتوا ديب ىسفن ىذلاو مالسلاوةالصل|هيلعلا فدي د>

 مهى أم لضفو هتوبن لعلي دوهد رجشاا ىلعربطاا تح هلهأونار هللا لص تسأل واران ىداولا

 2 مولا صَمتلاول) م صو ىسبع 0 نما ضلال ىأ (اذ- هن هس لهأ نم

 ماللاوريخهدعبامو هوك زامنوتاوس رو ىديعنأشف ا

 ل_خدتنا اهلصأو ريدا نم لدتمملاىلاب برق 11 ةيفاحلدد *ّةذح (تاالاولإنمامد) 1

0 



 ىبرتلانالاقف لمحل لوقلاباهيلاراشأ و ةوعدلا ف ع رشم : هيلا وعد أ مف نوعيطأوةفلالا ىففللا .
 ىلاةراشا» ودبعأف لاقو ديحوتلا ماع ىذلا قا داقتعالاب هن راطنلاةوفلا لاكتسأ ىلا راشاكب رو |
 كلذرُرق 2 ىهانملا نعئاهتنالاو يصاوالابنايتإلا ىه ىت | ةعاطلا ةمزالع هنأف ةيلمعلاةقلالاكتسا 0

 لق مالسلاوة الص هيلعهلوق هروظنو ةماقتسالابهلةوهشملا قب رطلاوه نب إلا نيب مدان اني نآب |

 لاق) سساوحلاب كر ديامقشحت دنع هرفكق قحن( ٌرفكلامه م ديعٌسحأ اماف مقتسأ هطلت نم |

 ايصم ىراصناب زاذل قلعت ناز وح و هيلااماضوأ امها ذو ا/ىلاعن ةلاىل اجت (تلالا ىرامن أن

 ماللاوأ يفوأ عم ىنع ءانهه ىلإ ل يقو ىرصن ىف ىلا هتةّنلا ىلا مهسغن :أنوفيُكي نيذلا ع نمىأةفاضالا ىنعم

 تاب رضَحللتايراوملا هنمو صلاها ضايبااوهورولا نمهتصإاخ لج رلاى راوح(نوُي ور راوحلالاق)

 اوناك ل يقر مهن رب رسعاقنو مهنث صواخل مالسلاوةالصلا هيلع ىسع باعصأهب ىمس نهم اولأصولخل'"
 نوروح نرراع ليقردوولا نوي والسل اة دانسلا اساس م يلا نوار اكولم ْ

 نهشتل ( نونا ذهشآو ناباتم ( هللا نيدراصنأ ىأ (مللا راصن أنحن) امن : وّصس ىأ انتل ا

 عتانتنك اف لوس 0 اهب ار مهلعو مهوقل ُلسرلادهتنيح ةمايقلامويانل |[
 لصد * ةمأعموأ مهعابأل نودهشين ذلاءايبنالا عموأ كش ادد نيدهاشلا عمىأ(نيدهاشلا

 اولكونأب دوويلا نم رفكلا مهنمسسحأ نيذلا ىأ (او رك سانلا ىلع دا دهش ينافس ةااتمللا

 ةلايتغأ دصق نم ىلع هش ىلا, مالسلاوةالصاا هيلعيئسيع عفر نيح (مهار كمو) ةليغملتقي نمهيلع
 ىلعألا ىلاعتهنلا ىل دّئبال ةّرضُم ىلا هريغاهم بلة بج لصالا ىف هنأ ث يح نم كلا لتفتح أَ

 نمررضلا لاصي| ىلع مهردقأو ار 6 مهاوقأ ) رك اناريخ هئلاو) جاودزآلاو ةلباقلا ليبس 1

 0 كلذ مقوي ولم مضوأ نب 07 املاريخوأهللار ككلبفرط ا ذل عال د ثيح [[

 نم كضباقوأ مهلتق نم "كابا مصاع ى مسملا كلج ىلا كروم كج ينونَسم ىأ (كيفوُم ف | 5

 راهظاالو رك ذام مهتوعد سلف ةرح!|امأو ىلا ةوعدلجال قراوخلان ورهظي لسرلان اف ) د يناير ف
 هللاالاهلا ال نأ ةداهش ىه لب مكب روى رهللانا درجت سبا لسرلا نيبامف اهيلع عمجملا ىلا ةوعدنا لوقت نأ كلو هلاجال قراول 1

 ىذلا قحلا داقتعإب ةيرظنلاةوقلا لامعتسا ىلاةراشا مكب روىف رهتلا نا هلوق نم ءىحيسام ىلع هإثمدرب و ئملك ب رقئنانا
 وهو ةزمطاحتفب نا ًارقنم ةءارقدذه (ب روفر نانا ىلع هب 3 0 0 0 دخولا 9

 رفكلانأىلا 0 )3 (١
-- 

 دااس 0 0

 3 دا 0 008 9 يم 5-0 تح - يع مارا ذهول دق د
 3 كو

 ىمحر 0 95 5 ا ا --- ارهاظلاو ”ضارتعا نوعبطأو ةطاوتاةاوقو كبر وق را 41

 / ا قفحست هنزل 0 ردت قاتلوا هاديه لوالاو ل ترك ذا ىرت أ دعب ب ايمتنج ىأ كب رن#

 ىلعو(ماللاو اقوا هلوق) اوقئافةر هال اتا الا وذ 7-1 .رهاظلا تارجعملاب كنت البى ألا وقتافّىلاهتالوقءافلاب هيلع بر كلذاو

 قفى ناصنأ نمهانعمل اوالا

 نمىتاثلا ىلعو هللا ليدس

 هللا نيد رب رقتل ىراصنأ
 ( ىلاعت هللا ىلا د سيرإلول اوق)

 وهوزحاعلا ل ءفةل ما نال

 اذ_ه ىلعوهنعد ريم ىلاعذ

 ريبدتلا وه رولا ىنعف

 (هللاركلا فرظ هلوق 1

 !ذهىنازاتفتلاةمالعلا لاق

 . ريح قيلعتلا نم هحوأ

 قيلعتل سيلذا نيرك لا
 باقعلا ىلع ردقأ هنوك

 ريث.ك نامز نود نامزب
 ْنَع كتيمموأ هلوق) ىنعم

 نع ةقتاعلا تاوهشلا

 لوقت نأ كل( جورعلا
 هل قسم نمنا هنم م-جفد

 ءامسلا ىلا ج رعي ةوه-ش

 رئاسنإب لوقلا بحيف
 مزايف كلذك اوسيلءايبنالا نعوم 1-1 30 وأ اع 0 1 0 2 : ها كتم ١ اعان ءقرلا ذاامئانكيق الام تقول الا ع ةقئاعلا #

 ران ىبعر | كاست ايش مي اواسلا كل تفر موس رم
 موزالانالوقنف ندبلاب جورعلادب رأ اذاامأ انههدار ملاوهو ءايبنالا عيل لماش حورلاب توكساملا ىلا جورعلا ن |باوجلاو ءايبنالا ش

 ىسع ندبل نومك نأزوحيبف ىدوجو طرش ىل-ع افوقومنوك,نأ زوجبال / هدوجو ئنلاعناومعاقرأ نم مزايال ذا عون .

 هللاتاوا_دءايسنالا ن مهري غنادبال سلو لد ريجخفن نمالصاحهنوك ى هو عناوملا عفر 0 جورعلا مزاتسسا ةضاغ (َ

 ىلع مهليضفتهنم مزلبالو ءامسلا ىلا عوجرلاةيصاخ ةكئالملا ماسجالن ا( مهيلعهتليضف رك ذامم مزليالو ةيصاخلا كلت مهيلعهمالسو 9

 : ءايبنالانموهريغا ل



 بسال رمشل ىتسسعي مهلوق لو: ل أكل( ىداع داعبتساوأ تبدكل هلوق)
 ا ذاداعبتسالاالو بجيتلا

 ىروباسنلاةمالعلالاقاك رجالا .ولا ىلع راصتقالا هج ولاف لبقتسملا ف جّوزت” نإ وك نأ نكميذاىداعلا داعيتسالاالو بجكتلا

 ىلا ة راشالاهيف نأ امأو نك لوق درحعءامشالا قلخ نا ىلع ةلالد مالكا اذهىفناهيف 63 ردقباك ىاعت هنأ ىلا ةراشا هلوق)

 : ناك نوناايهماعنو ةءارقريدقن ىلع هنآ ًانخال جا كرش ىلع ف طع ا اوق) ع ونمف داومو بابساباجردم ءايشالا قاخ

 متنج دق ًاباقطان ليئارساىننىلاالوسرو ربدقتلا ن وكيف( قطنلا ىنعم 6 (٠ انمضمهلوق) افانئتسان وك نأ ىإوالا

 هنأ نع ماهفتساو أ ىداعذ اعبتساوأ بدع 0 1 ًابرتلاف : - (هتثعب صوصخل هلوق)
 قلنا ندقياك ىلاعت هنأ ىلإ ةراشا 6 وكيف نك هلل وياما 2 ًاىغقاذا) لامس فاش 1 ,هوق) مسه رلوق 1 كح لي ربسجو (ىلاعتةلناوأ لإ ربج لئاقلا 0 لانإا امرك ةصوصخم هتنع نال ىأ 7

 ةمكجلاو تانكلا كر تدرك م ةمقداهقلخ نأر دقي داومو السا اهنردمءابشالا نا نمنسنل 7

 ابن تاع والاف وخ نم اهمه الة حازاواهباقلابييطآ 10 2 لاوةازوتلاو نكيرلال ىأ (ةيرشبلا
 ٌصخو ةلزْملا ست لا 0 و مارشي ىلع فطعرأ حافز ديغن كل لاحول رو ءايحالا
 5 ب مشت يد فل يئارسا ىنبدا الوسرو) ءايلإملعي وممصاعو عفانأر قو امهلضفل ناباتكلا هيلعلوق نممعوتب رشبا
 بنل راواتب قالو تسر لوغي وءريدةتلوقلاةدارإ ىبعرمض6بوصنم (مكرنم 3 ةدايسلا

 لدئارسا ىنب صيصختو 2-0 دقق اباقطانولاق هن ناك قطنلا ىعمانمضمةمّدقتلالاودألا نع || ندع ةدوغدلا قوملا
 رّدقأ ناار لاول قى حبل خفر واذن نملدبٌويوأ عدت أنملدبّبصت را هك ًالاءارباامأو روك ذا ئيهك نيطلا نم ملؤاخأقأ) مهريغى ل ثوعبمهنأ م ءز نم ىلعدرالوأ مهلا هتثعب صوصخل مخول عورتا نذايرل و
 ىفىأفاكلا ريمضلا (هيففأف) م دوا رولطل هروح لجل ةرئصل هأركل س 0 تا
 هللا نم «تايحإن أل عمبهن هللا يمأب راي ابحر يصيف (وتأن ذي اربط نوكبف) لئامل[ئنلاكالذ 1 0 2

 1ك الإ (ص ا الاد راف م ةزمطاو فاالإآرث :اطةدئاملا فو ايس عفان أر قو هنمالىلاعت) 2 0 :
 مهنمقاطأ نم ىلا نمفولأ هيلع عمتجس ناك ع را 1 نيعلا حولا وأ ى ,عأدإر ىذلا 0 ئ

 (هلان ذاب قوملا بح أ( ءاعدلابالا ىوادئامو( م السلا وةالصلاهبلعإ (ىسيعمانأ قطن نموداتأ ا 0 3 3
 اع 1 م أب تكالادغالا رنج مس ءايحإلا ناف ةيهولالاههوتل امفدهنانذإب ريك قهللان ذاب رك ذوب رمتلا ل
 بآل كلذفنإ) اههذ نوكستتال ىنلا ملاوحأ نمتاسغلاب ( موفد مدن َ هللانذاب 0 توم

 ”ريغقحلا نيقدّصموأ تاز ركملاب عفتنيال م هريغّناف نامالل نيقفوم (نينمؤُمم نك نا 5 5 سمل اًضِيإ ًاهرال“

 4 ٍرامْؤاب ب وصامو أنيهجولا ىلعالوشر ىلع فطع )م ةاروتلا نمد نيبامل ب 0 -
 . | هوقلعتود صوأ هراضإتردقم (كل ٌلجألو) ةدصمعتتجوىأ كتتجد تق هيلعّل دف 0 0
  ضعب) كّبلق بّيطألو ارِدَتْعم كنتِ موتك اقص ىنعمىلع فوطعموأةب ب كتتجدق أ 0 2 م 0

 مومو كمسلاو ٌبورثلاو موحشلاكم السااوةالصا هيلع ىسومةعب رشف ىأ _(ميلع مح ىتلا ا
 مالسلاو ةالصااهيلعو ومع رشلاخسان ناكه ع هر نا ىلع لام زهرا تتسلق لمعلاو 1 اوج 3
 ناذ بكفي لع شعبب نسب نآ اردو 1 ةاروتل ةدصمنوكب كذا داف ناعالا ليصحم
 ا سانا ب *يطاوةطاا وق 0 3 هل 3-2 نامزالا ف 5 ناب ةقيقحلا ف ذلا ايلات لب

 ىر نب روك يل (نيهجولا لعهلوق) هروهظدعب قحلل نيقدصمىأ (ىحلل
 هنوكب كلذ لحالو هلوق) ملل -الةب اب كتتجدقىأ ( كتنج دقهلوق ىلع دود م وأهلوق) ليئارساىنبىلا الوسروري_سفت ىف

 ناكاذاو نيعمنامزىلا اهي رح انعم رهاظلاىف دييقتالبءايشالام ب رن مةاروتلا فامناليجنالا نم اعيذا (لاةاروتللاةدصم

 0 نيالا محلل 0 سيل ىأ (1لاةقيقحلاف خسنلان اف هلوق) هلاقبسمانيبمليجنالا ناكرك ذام ةار وتلا فام ىنعم

 )1 ٠ خوسنللا كحللانيبملب خوسنمللالطبم خسانلا نوكيىتح



 ءافطصالا نعرابخالانامز وةراشبلا نامزنوكين ا نكم رشا مشدات هس عر ناو 1

 روك ذملاهيجوتلا ىلا جيتحافريثكن امزب ةراش لا ىلغمدقم هنار هاظاافروك ذا ماصتخالااماو لادبالاا ذههيجوتل ضرعترملادحاو

 ماطخالا نامز ناك-!نومصت< ذا نمالديةبآلا كريشيب هللا نامي صايةكسنالملاتااقذا ىلاعتهلوق ناكو ل هنا لاؤس را وهف
 رثآضعب ىف عقن ةراشبلاو هضهب ىف ع قي ماصتخالاف عاسنا هيفدتم دحاوامهنامز ناب باجافناريغ امهنكتل ادحاو ةراشبلا نامز 1
 هعاستاو نامزلا ةدز رابتعاىلاجايت>الا هجوام ]بق ناذ فاشكلا ةيشاحىفىفا ازاتفتلاةمالعلا مالكن هموهفملا وهاذه --

 ادحاو نامزلا نوك,ن اسحب لكس !لدب ناك اذاو لامشالاالو ضعبلالدب سيل ذا لكلا لدبالان وكم. اللدبلا اذه نال انلق '

 ةاقالملا نأ عماذكة نسف هتيقل لاقي ىنعب (اذك ةنس هتيقلدل وقر نبأزج هتثزحتب ه-عاسنارابتعابالا 4اوانوكنا نكمي ا

 ادترملا ىأ(فاضم سذج مسا هناف هلوق) دحاو امهتامز لاقي رثثآ ءزجىف ةراشلاو« رج ىف ناكن او ماصتخالان وكيفهئمءعزجىف

 نوكينأ مزاتسياذه ناد رنكل (99) قار ارغتسالا فاضملا سذحلا مسا نال ءاممالا عيج لمشيف فاضم سنج مسا همساوهو 1 ٠
 داو لك هناهمنأ نم لك ]ص خس سس سس سس

 كلك سلو 20 نم

 اننض او ديخاو لك امعاو

 راصتقالا ىلوالاف اهنم

 لاهتحا ماهتإلا وك نأ قبف مه دنع هيف ةيبشال مولعمعامسلا مدع وعامسلاو ةدهاشمل عئاقولاةفرعم 7
 اهنوقلب ىأ مهمالقأن وقلي هيلعلد فوذحمب قآعتم (مرم فكم ٌلقاعب نتيالو نايا .
 ذا) اهتلافك ىفاسقانت (َنوُمصْْي ذا مهيد تنك كرا 1 اواوقي وأ اوماعيلا
 ع وقوّناىلع َنومصتَح ذأ: نموأض ارتعااممنبامو والا تاق ذا ىميلدب (ةكن الملاتلاق |

 ا كرش سان ماي) اذك ةنسهّنيَل كلوفك ع سم نامز فةراشبلاو ماصتخالا .

 - ادهيشم هن : لانسر ىلا ةفرشملا باقلالا نموهوهبقل حيسملا (ميص نبا ىسعحيسملا |

 نس هرهطامع 1 ةكربلاب حم هنال تلاع امهقاقتشاو ع وشيار درع ىسغعو كَ ارابملا هانعمو |[ :

 سنج ما هنأ ىلع

 مساهنا ضرغلا ن وكسف

 رايتعا ريغ م سنخ

 0 00 0 ةرج - هواي ض اي وهو سدعلا ن 0 ليربسج هدع_سموأ عضوم ف مرو ضرالاو سوا تول 8 :

 0 00 1 ربخ ادد ىفانبالو اهكليب فتمظءامسال ريع زيك فص كمي نباو هتحنلئاطالثفاكست |

 هع |ةمعصامنا و

 ةثالثلاوهذههريغ نعيم و ف «:نألمتحو 'فاضمسنج مساهناف]لتتبملادارفا |

 مم نب اوفودحم [دتبت رب خ ىسعنوكينأ اروح و هاوس نمت ةلزيملاو عسل ةمالعمسالاّناف |

 ءايالا ىلا نيس دالوألا ذاب أريغنم داون هَ أ ىلعا بنتا طّباطيلاو يم نبال يقام او هتفص 0 ١

 تناك نإَف ىهو ةلك ن مةردقملاح (ةرتآلاوايندلا ف اهيجو) بالا دقفاذاآلامالا ىلابسننالو |

 نكمل ناو مص نبا ىأ
 9 لعج ةفص لبامسا

 ءامسالازييىزيعدنال مسالا

 0-00 1 هدم || نمف) ةعافتشلاةرخآلا فو ةوبنلا ايندلافةهاجتولاو ىنعمللهريك توا ٌةفوصوم اهلا ةرك | نوكينأز وجبال ليقناف

 1 ١ ا دقت ملل كناللاةبو ءامسلاىلا همر وأ ةنجلا ىف هتتجر دوا عىل ةراشا ليقو هللا نم . نيش | (
 ةناتشلردلا ولك دو هلوزند كي الهكودار لاو اش عفرهناليقو هعْجْضم ف ئَصلل د نهعام هنى حس ا : ١ (ذااناو قو زملا ؟....رإ | ردصمدهملاوتواغتريسغ نم ءايبالا مالك الهكوالفطهنوك لام مهماك ىأ (ةكو لاف سمانا | 0 -. لو 1 2

 |نعاربخ ىسعناك 1
 ةمشا عارع 6 ىىذلااهريمضوأ ةلكن مثلا ْلاح (نيحلاصلاٌن ٌنِمَد) ةيهولالا نعل زعم هنأ اىلا ”داشرا ةيفانثملا . 1

 ىسع ظفلدارملا نود ]|

 بأ ريغ نمىسعمأ اهناباهشي رشتل ميم ىلا ةفاضالا لاقي نأ ن 53 (تأ ريغ نم داوي هنا لعاهيش هلوق) ميرم نإإب فصوبال هظفاو
 ريغ نمءايبنالا مالكه لوق) ةسهاج ولا هل صحي لةلاخسا كلت ىف مالسسلا هيلع هنالإ هتهاجوار دقما ىأ (ةلك نم ةردفسلا هوق) ٠

 هلوق) ضير ساد ذناكلا ماكتلا درج دير أول ذاالهكو ىلاعتهلوق نمانلق انرك ذاملعي مم ليق ناف (تولقت

 ةهاجولان ال د-هملاف ميكتلا قاتلا اند فةسهاجولا نا رابتعابةروك ذل الاو> الا ىفانت (لةيفانتملا ةفلتخما هلاوح 0

 ناعمتجيالىأ دهملاف هنوك فاني تاومسلاىف ىتل اا ةكئالملاةاج ىف الخاد أ نيب رقملا ع نمهلوقاذكودهملا فهل لصختا ةر 2 و

 نمعونلا اذ_ه ذاةيهولالا ىن ىلع اد لاو>الا ىفانتو انيك 412 هنوك ىفاشي دد٠هملا لف املكتمهيوكو دحاو نامزىفف

 ةيارلا لاش نأهنجولا (ةلكن م ثلاثلا- هلوق) قداصلالمأتلاب رهظياكه ءزلتسياهنم لكلب ثودإلامزلتسي ريبغتلا ! ٠
 نمد ثلاث سانلا ماكي وفاشكسلا ف هيلع صناك نان نيب ردقللا نمو لّوأ لاح اهبج و ناف اهريمض نم ثلاثوأ ةلك نه ٠
 حياريطاعلا ©

3 



 4 ايما

 لاقتعاو ركشلا ب جوب ىمأ ليصحتل لاؤسلان اف كلذك انههو هنماعرفتمو اج رختسم ىأ ( لاؤسلا نم قتشاام
 قينجل حلاق ققفوعتلا ازاجلا مومع تب رطب (ريمضلا ىلعلدام مالكلايدارملاوهلوق) اًضيأ هبجون رشلا مالك ع 0

 نلف نم ىئئتسا فيكف مالكلا سنج نم سبل ضرلا تاق نافلاق ثيح فاشكلا ةرابع نم نسحأأ اذهو ىزاجلا ىنعملاو ماكتلل ,

 انههملكتلانا هنممهوتي و همالك اذه اعطقنم ءانثتسانوك ناز وجو امالكى مس مهفام ههمهفو مالكلا ىلا ىوهأ امل

 مالك فاوبام ىلع فاشكلا مالك لج نكع نكل ىنازاتفتلا ةمالعلا لاق ز ئاجريغوهواعم ىزاجلاو قيقحلا ىنعلا ىف لمعتسم

 نونلا طوقسو ةينثتلاةغيصب اراطتستولاق كلذلو افنور ةيلأ لكل نال ةينئتلا عجلاب دارملا (كيتيلا فئاور هلوق) فندمللا
 كا ةرثكسلاب مالا ا 227ت72727722ت ت7 تسس_- سس << دييقتو هلوق) سانلا ملكت نع هناسأ سدح نم مهني هللارك ذب نعألا ذآ. 6 (هابقامل دك و موهو هلوق) مزملاب
 ءايشلالاو رلل رومارلاهنمو 41 اًردصلا هُلصأو سأر وأدب وحن ةراشا (نمر !)لاؤسلا نم قتشاام 0 نا

 [نُمرو نمار عج مدك نيتحشتفبا يصر ثئرقو ريمضلا ىلع ل دام مالكلابدا رااولصتم «ليقو عططقسم 1 يعجل تلال تكلا

 1 هلوقنك نب زمارتم ىنعمب سانلا نمو هنم لاحت أل عز ومر عج صالان ا مهون عفدوأ
 0 نسور جاع ١  اراطتلدد كسلا تاور 20 فج د در ىقلتامىتم ري, .. ازاحة رثكلاريغفلمعتسي

 ةرثكلاب يمالا دييقتوهنم ضرغلل نيبمهابقامل دك موهو ةسئيحا مايأ ىف (اًريك كيررُك ذآَو) || همالكى:بم ناباوجلاو
 بورغلاوأ رصعلا نمليقو !تورغلا كا لاوزلا نم (يتعلا حبس ) را راركلاديفيالهنأ ىلعّلدن || نالاتحالاورهاظلا ىلع

 ركب عجةزمطاحتفب”ىرقو ىحشلاىلارخفلا عواط نم (راكبإلاو) ليالاريص باهذلا أ ىلءامهانبم ناروكذلا
 ( نيملاعلاءاسن ىلع كافطصآو را كافطصأهّنلاَّنِإ مايك الا تلاقذإ وو راحس ا وركسك (اصاهرا وأهل وق) هفالخ

 ىسعةوبنل اماهراوأ ب رك زلة زج تن واكلذَنامعز مار كرك ؟نّمواطةماهافشاهوأك روهظب ةوبنلا سسأت وج

 كلبق انلسر ا امو ىلاعن هلوقل 5 ع ينتسب ملاىلاهتولط احبس هنأ ىلع عاجإلا ناف/مالسلا و ةالصلا هيلع هلوق) ةثعبلا ليققراوخلا :

 اهؤانغاوةدابعللاهغي رفتوىثنأاهلبق لبقي لواهمأ ن ماهابقت لال ًءافطصالااهومطأ ل يقوالاج رالا [| الاكليقانلسرأ اموهلومتا 7*7

 لعح ءاينتسالاوالوسر 77

 ةكئاللالاسراواهّنرادهىفاثااو هاسنلا نمرَدقَسسيامعاهريهطتاهريهطتو بسكلا ن ءةتملاقزرب لوسرلاناك اذا (الاجر

 لفطلا قاطنإب دوهبلاهباهت ذقامم اهتئريتو بأ ريغ نمداولك ةَنَسلاتاماركلاباهضيصختو اهلا || وهاك ىنلا نم صخأ

 ةالضلابّت سعأ (نيعك ارلا عمىكراو ىدحتسآو ِكيرلىتددا سماي] نيملاعلل هنا اهنبآو اهلعِجو || ىفأ نم مزلبال ررهلا
 كلذك هنوكلامإ عوكرلا ىلع دوج سلا مدقو اهيلعةظفاحملا فةغلايماهناكرأرك ذب ةعاجلا ف ءاينتنالا ىفن لاسرالا

 نَمّنِب نادي 2 نيعك ارلاب ىكرإنرتقيلوأ ببترتلا جونال واولاّنا ىلع هيبنتللوأ مهتعي رشف صخشلا لعجلاسرالاذا
 520 ىاعت هاوقك ةعاطلا ةمادإ تودّقلادارمل ليقو نيلصماوسبلع وكر مهئال سف سيل

 عوبشملا عوكر لبو دوجسلارابدأو ىلاعتهلوقك ةالصلادوجسلاب وامئاقرادجاس يللاان1 || ند م
 مىتلا بويغلا نم صصقلا نم ان رك ذامىأ (كيلاو يجون بيغ اان أم كذآ تابخإلاو 0 ا 5

 مهمالقاباوعرتفآ ل يقد عارتقالل مهحادقأ مدل نومي تنك ام نر درا عد 00 دقو
 | قيرطناف رطْناف هب ركن ئه ليبس لعاب هنوكري رقت دارملاو 221 روتل هن ن كج اوناك | 0 0 1

 هقرعش :نمدبعلا ن وكي امبرقأ زسو هيلعهللا لصةنلا ل اوسر لاقدقفع ؤكرلا نم فرش أدوجسسلا نا ىلعةلال دلا وهو
 ناف انرك ذامم مزايإال انلقرك ذلا ف ىناثلا ىلع لوال ا مدقتل دوجسلا نم ف وعلا نا معي اذهىلعفليقناف دجاسوهوهب ر

 بهذموهمدوجسلا نمفرشأ مايقلا نا لجال همدقتاضي ألاقي نا نكميو كلذ/ ن وكي ةمدقتف نيقابلا ىلع دوجولا فمدقمتوذقلا
 مهتعي ريش ىف دوجسلا ىلع عوك رلام دقت ملعاذا اذه (بيترتلا بجوتالواول انا ىلع هيبنتلل وأ هلوق) هنعةللاىضر ىفاشلا انمامأ

 عمىدحي ساو ىتكراد ليقول لصح<ن اذبالا اذهلوقتناكل (اناذياللهوق) ر وك ذملا هيبنتلا لصف يك كلذ لعب ملاذا اماوأ

 تّوتقلا عمى اربتعم سبل ماودلا ن اهيلعدري (لاتناقوه نمأهلوقكهلوق) نيعك ارلا ظفلب نيلصملا ريبعت نم مزلي لب نيعك ارلا
 ىلع هلوق) ةعاطلاماود هسفن تونقلا الا تناقوه نم ىلاعت هلوق نم تيثرالف ليللاءان [نمدافتسي اغا ديفتساول ماودلا لب

 رك ذاملةر وك ذا ةعقاولا دهاش سو هيلعفتلا ىلص ىذا !نااومعزة رفكلا نأكم الكلا نم مهفهناكهتلا حيض ون نكي (مكهنلا ليبس

 تبئول منايبن صخشلا



 لمعسيسا قزر لكن وكنا قاقحتسال الق ههجورهظيال قاقحتسالابباسحلاربسفت ليقناف (هبالطفتق ةاقدتم م وانلوق) 7

 لامجالادادعأ ةلباقمىفقاز رالادادعأ نوكن ا هلوصحنافباسملا نم عون اذهولمعلالب اتم قزرلك ناكف لاتالانم
 ازاجم ءزلا ىلع لكلا مسا قالط|ليبق 6000 نارك لاا اللابدارأ هنار هاظلا اتمام

 نأىورىلاعتةنلا مالك نم نوك,ن ًاراهمالك نم نوكي نأ ألمت< وهوهبالّضفتَقاقحتسار يغب وأ

 اجاب مرة تس ار او ب هأ/اهنع ىلاعت هللا ىضرةمطاف ١

 - * 222 هيفا يم

 نكتب ووك نرسل ل ا يلا يا سلا

 ندوه لاك اذه كلوا اطلاقؤ او ازيخ ًءوامموهاذاف قيطلا نع ا هَيدباب جاهلاقو

 ا هد 0 كالعح ىذلا هليدل الاقؤ تبادح ريغل ءاشن ٠ نمقزرب هَللاَنِإ هللادتع

 تعسوأفوهاكماعطا | داوعبش ىتح هيلع هتيب لهأ ع جو نيسملاو ن.سحلاوأيلع مجم ليثارسا ىب

 نم زال ث يحو مدانهزاعتسُيذاتقولا وأ ناكملا كلذف مرير زا ارب ع

 اهتبهواك (ةبّيط رد تالا نم كاش امر لاق) (ىلاعتإلللا نم اهتازنمو مم ةءاركى أرامل

 خيشلا نمرقاعلا ةدالو زاَوَج ىلع بتنا اهتاوأ ريغقةك |١ اوفلا ىأر ال ليقو رقاعلاز وكلا ةّنل

 كنا) ةدوهعملا بابسآلاب و ةداتعملا هوجولا ىلع نكي منال 25 دل نم ىلبهلاقو | لأسف

 يانا رد ز مطوقك م هسنج نم ىأ (ةكناللا ا هبي (واعدلا عسيمس
 (بار لا ىف كي ماقوهو) ربك ذتلاو ةلامالاب هاَداَنْق قاسكتلاو ة ةزجأر 3و هع ا : ربج نأك

 كرش هللا مق ى ريمضلا نع لاحو أوْ لاحوأ ربخوأ م اق ةفص لصيو 5 ةالصلا ىفائاقىأ

 ًارقو هنم عون ءادنلانالوأ لوقلا هدارا لع رست راكولاو مقا ا رقد نأبعأ (ىحم |
 لفلان رو وفي رعتلل هكر عر 5  رعلعجنإو ّى و كرش قاس كلاو 5 1

 بأن ودلاعت هيمأب دجوهنال كلذب يبس (مالسلا يلع ىسيعب ىأ (هلا نو رقملكب ةيملا ش
 هدم صقل ةردب ولالا لقاك 1 هللا باك وأ مالا لعيعىتلاتايعد بلا هباشق

 (روطسو) (طفةيصعب مهام هنأف مهلكسانال اقئافناكو مهقوف و كهّموق دوسي (اديس»)
 بعللاىلا ه هوعدؤ نايبصب هايصق ص هنأ ىو رىهالملاوتاوهشلا نع سقنلا سيح ىف ادا 6

 رخال ةريبكت أن نّمِدا دعم اناكوأ مهنماثش اعيان (نيجحاصلاّن و ّس ايباو) ٌتقلُخٍِبعللام ن لاقفو
 نعاماهفتسا وأ ايعتوأ اماظعتسا وأ ةداعلا 0 اوم داعيا (مالغ ف نوكي ّقأ ل 9

 ةنسنوعستو مسف هل ناكر ف رثأو و ويلا رثك قكردأ (ريكلا يكل دقو) هثودح ةيفيك

 نير ْتاذاهنال عطقلاوهو را ادانال (رؤاع ىنأسمآد) ( ةنسزوعستو نامت هنأىمآإلو

 ءاشنإوهو لعفلا كلذ َّلثِم بئاجكلا نم ءاشياملعفي ىأ (ءاشياملعفي هنا كلذك لاق) دالوالا
 قاخ نم ءاشيام لعس هب رقعلاو ريكلا نمكجو زو هيلءتننأ مدافع وعر نافل دلولا

 م + كاذكوأ هناي ءاشياملعفي وةفصلا هذه ل ثم ىلعةنلا ىأ ٌريخوادتبم هللا كلذ كوأدلولا

 ُفرعأ ةمالع 5 ىلٌلعَجآٍ بر لاق هنابب ءاشيام لعفي لاو كل ذ مالا ىأٍف وذي دتبم :
 ةئالث سانلا م 2 :الزأ كتبالاق) ناطقا ةقشم ا 000 7
 هلاك السايح ياك نع ءهناسل سيح |.اواثالثسانلا ميكن ىلعر دقتال ىا (مايأ

 باوجلا ٌنَسحأو |ركشلا نعالاكناسل سيح نأ كتب. [لاق هن ءاكوةمعنلاق1عاصق هركشو لا

 ( ىفث - (ىداشيب) - © )

 بحاص مالكن مموهفملاو

 سنجدارملانافاشكلا

 عبجلا نوكيف ةكئالملا

 سنجلا ىنعم ماللاب ىلا
 هرك ذام ىلءعقارغتسالاال

 فاشكلا نم عضاومفف
 سنجلا ءادن نا حالو

 هل سل ةقيقطاوهىذلا

 ىلءلم_<ناالا ىعم
 لٌّويف هدارفا نم دحاو

 نوكسف فذصملا مالك ىلا

 دحاو ىلإ لعملا ةيسناذهه

 لثم نوكيف سنملانم

 لج ثيخ زبخلا تاك أ

 ةدحولاو سنجلا ىلعماللا
 لك الان رق نمةموهفم
 ىنازاتفتلا4مال_ءلالاق

 ةيسنة قي رط ىلءاذه

 ىلا سنحلا نم درفلا <-

 ىلعل دب وهوه فت سفجلا
 لمأتفةيسنلا ىف زاجلا نا
 سبحفف اغلابم هلوق )
 (تاوهشلا نع سفنلا

 نوي نمر وصحخلانا ىنعي
 نكلتاوهشلا ىلع ارداق

 م نمامافاهنع هسفن عنم

 ارودحىمسالف ردقي

 ةيفيكن ءاماهفتساوهلوق)
 باوملانا حال( هثودد

 لامتهلوقودورو' 5 كما

 ْ باوهلا ةدئاف نوكسف ىنعملا |ذهم ماهفتسالا بسانيال ال ءاشنام لفل هللا كلذك

رعفيىأ اوق) ناعذالا هيلع لد ثردحلا ةيفيكن ع لاؤسلا نع هٌعثم
 1 لعفيل الومعم كلذ ؟نوكيف (نعفلا كلذ لثمماشيام

 لوصح لب بجتلا نامجوب نب ىهأب اسارقعلاو ريكا ذاىوقب سدل هجولا ادع(لبا لعتنأ ١ موأهلوق) ماههالل هعدقتو ءاشيام

 باوحلان بح وهلوق) رخآلاهجولا رك ذوفاشكلا بح اص رك ذيملاذلو. رخآلابامعدجأ هبشينا نسح الف هلبجومامهنم ها 1 ٠
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 رو م درت هانعموهلوق) ماكستملا لعفب سيلامسذ ا ىمسملاو مسالا ارياغم نوك نابي ماكتلا لعق
 ماخرادهلالهتساو دولوملل ناطيشلا سم نم عنامالذا رهاظلا نم ثي دحلاربغث ىلع ثءابالو فاشكلا حاصريسفتلا اذه ىفدلق

  هشيعتؤديلاب ئيشلا سئ نملاحءاوغالادصق ىف ناطيشلاةلاحه.شةراعتسا دولومللناطيشلا سمنا ه هرك ذامىلع ثدي دحلا ىنعمنا

 لالهتسا ليقناف هنمرهاظلاىنع لاريغ لالهتسالابداريناالا ة ارمدوالالهتساب جوال ءاوغالا ناطيشلا دصقن ا هيفوهب دب ربامل

 ةذاعالا نوكست فيكف ةيمسنلا دعب وىثن ااهتءضو ىناطوقدعبو عضولا دعب تناك امناةر روكذملاةذاعالاو عضولا نامز ل اوأن وكم دلولا

 اهدعب ةروك ذمتناكناو نب روكنذ ا نيلوقلا ىلع ةمدقتمةذاعالا للف بيترتلاديفنالواولاانلق هئاوغاو ناطيشلا سم نم ةعنام

 ىاهذيعأتااقاهناك ةذاعالارارمتسا ةدافالاناة ع راضملا ظفلب اهذرعأ 1 رم م اهتيمس فاو تاق تلقناف

 330 را رب ا را ا امر () ةوق) ليس نازك
 (ااهمصع ىلاعتةهللاناف
 باو-جوىلا ةراشااذه

 دولوم نمام ملسو هيلع هللا ىلصونلا ن عءو ةراخحل ابى رلا مجرلاٌلصأو دوراملا ( را قاطعا

 ىف عمطي ناطيشلانا هانعمو اهنباوميسمألا هس: نمّلهتسيف دلوب نيح هسعناطيشلاو ًالاداوب

 ةذاعتسالا هذه ةكريبامهمصع قاسيا ناف اهند او ميممألا هنم رأت ثيح دولوم لك او

 هب لبقب نسج وب 0 (نح 2 0001 َن 0 ىفاهبىضرف (اهراهلبم ارا م م لوصول ري كلا ناكمردتلا قا اهّثراهلممت

 ثيدحلانم مهوتيلاؤس

 هنم مزاي هناوهو روك ذملا
 ةح نأ ىور ةناديبللرلصتو كت نأ لبق اهنذالوَنِيقعاهما سنو أ, ذلآ ماةماهسماقإ اودو رئاذنلا ىلءهمأو ىسعقرش

 اوسفانتفةر ذا هذه نود تاقورابحالادنءاهنضوودجسلا لاهور سدلو نياسرملاامس نيملاعلا

 مهكوامو ليثارسا ىنب سؤر تناك ناثأم ىنب ؛ناف 6 كرف حاط مار اهئال اهبف || ةمصعلاّن اب باجأف كلذك
 اوقلاف رهن ىلااوقلطناذ نر شعوةعبساوناكو ةعرقلاالا اونأف اهتلاخ ىدنعاهبقحأأنأ ,ايركز لاقف ةكريب لب مهيلعامهفرشلال

 ري دقت ىلع اردصءنوكينأ زوجيو ايرك زاهلفكتف مهمالقأت بسر وبي ركز رقافطف م همالقأ هيف || عمو ةروك ذل ةذاعالا
 لوأف اهنخافىألجتتو ىضقتك لبقتسا ىن 3-2 لبقتنوكينأو نس-لوبقىذب أ فاض || كد اع رطللا عطق

 عيجاف اهحلّصبامع اهني رت نع دا 0 اهنا 1 نس ل قب تدلوني اه رح دادتماء كيك مزلب.ال
 ىف مصاع ريغ وكر اورصقو مصاعو قاسكلاوةزج ةاقلاددش (ايرك زاهتك) اطاوحأ || ةياغةريثك ف رمشلا تاهج
 اهللاملانماضو اطياز رات أ ٌلوعفماي ركزو (ىلاءتةناوه لعافلا نأ ىلغ شايعناةباور اصاخالا# امطنا ىمآلا
 ىنلا ف :ةلاىأ (َتارخلايرك زر اهيلع لخد 57 0 اعوف سم ءايركز اوتمز نول تح ||| 0 وك ماا
 تعضو و اهنأك ناطيشلاةب راح ل<دهنال ةلومساهمدقمو هعضاوم فرشأو أ دحس اوأاط تدنب لوبقلان اكل( نسح
 ناك هن أى ور هّمضانو انك باو (اةزِراهدنع دو سٌدقلاتب نم عضوم فّرشأف نارغيظلان أك ]رف
 فيصلا ىف ءاتشلاة هك اف اهدنعدجين اكو باوبأ ةعبساهبلع قاغأ جرشاذاو هريغاهيلع ل خدبال اولبهتف لكلا نك
 قلم با وبالاو هناوأ ريغىف ىف آلاقز رلا اذه كلنبأ قم (اذنه4 عمايلا) نك 2
 هيلعرمالاهابتشأه ىفد» او زدرشم كاذلخَحو ءايلوالاةما اركملاز اود لل دوه كلغ 0 5 7 5

 طق اذن عضرتاو مالسلاه يلع ئسيعك ةريغص تماكت ل يقم دعبةستالف (هللا :عنموهتلاف) 0
 نوكياموهو ئشلا هب لبقني

 هن , : 'كَق ركل باس ري غب ءاشي نم ٌقْزَربهللاَنِإ) دملا نماهاع 3 .اهقزر ناكو 6 8 كلل وع

 ١ وا [ةلموعو نسح لوبق ىذباهم راهايقتف ىف اضمر دقي نابايناثو ةيببسلل# ءابلا ن وكتفةجولاب هنعربعو

 ْ ةب راح لح هءألالوق) ةلصءابلا نوكتفدرك ذىذلا ىنعلابلبقتسا نعم لبقتنوكنازوجناباثلثو روكذ لا صاصتخالا
 ' ناطيشلاةب راحل حعضوملاانهناك لاقي نا ىلوالاوذوذشلا ىل ءولو لاعمم ىلعع ىجب ناكل مساناهنممهغيليق (ناطيشلا

  حرصدقو ءازجلاا لك ىهىنلا طرشلاةلكى لماعلاناىف رص (هبصانداطكب اوج هلوق) هعمدب رم ةلآهإءج ىلصملا ناكف
 مهضعب لاقام ىلع هءازجنوكينازوجيالو نو رثك الاهلاقامىلع طرشلا ط .رشلا ىنعي هيف فرظلك ىف لماعلالاقو هفال<ىضذرلا
 اب ركزلةزجمم كلذ لعجوهلوق) لمعلاب ىل وأب رقالاو ئيثىلااهجوت نالعفامهمالىلوأ طرشلاائلَقل طرشلا ا دأىف ءازحلالمعزاجولو
 ْ' اط نبأ نماهر هرغص عم لعت يم نأ قيقحشل ماهفتسالان وكن ازوجذا هيلعرمألاهابتشا مزاتسيال روك ذملا مالكا نا هيف (خلا
 هيعمل أل ةقيقح عيدنا موادمو سو هيلع هللا ىل_دانيبن نعةرابعلا» ذه لقن هنأ بحت. !اوال أ قزرلا



 اذه ىلعو ارر ىنطب ىفام لعجأ انا كل تركن هانعم نا ةبيتق نبا نع ىروباسنلاةمالعلاهلقنأم لوالافارا رشا ا

 لاخلا نم ع نطيلاىفام ثننأتىأ 4 لع اهثنأتنالهلوق) رذنلاىنعم قاعتم لعجان انوكي هلعجال ايناثالوعفماررنو؟

 ةيمشنلاوأ سفنلارابتءابريمصلات دن اوازت تن تاواان او كذا 2 ىتنأامنامزسريمضلا ثين أت نم لعب مرك ثيراولذارو ىذملا ٠ ع ١

 راهظا دارملالب هيفةدئافالذا هموهفمب رابخالا ىث ا اهتعضو ىف براطؤق نمدارملا سيلىأ (]لاا ارمسحت هتلاقاءاوهل اوق) اهريغوأ ٠ ش
 لاعت هيلع قح الذ ااهرسكاضي أل ءرك ذامبطاخما لءاكليق نافرك ذلاداولارب ركوهىذلادوصقملات اوفراهظا,نزحتلاورسحتتلا 0

 نسحلوبقباهم راها تو ىلاعت هللا لاقاك رك ذلاداولا ناكماطوبقب ىلاعت هللا نم ةجررناطروك ذملاراهظالا نمدوصقملا تاقةيفاخ 7 ٠

 ىتحانههراكن | الوىريدقتلاوأ قيقحتلاراكنالاعفدانا ناةيب رعلاف ررقتدق قنا (ىتنًااهتعضو ىف ب رولاعتدل اوثل' ١ ٠

 نا برهيلعو نوكم الن ًاناكىذلا ف م كت ها هنارهاقلا دبع نءعلوطالاىفلناناق مفدي

 هجو ىلءدوصقملاراهظال ةاجلا ىلعنا 9 اربازو< لاقشيح ةيب رعلالهأ ضعب نسحأدقاو نوبذك ىوقنا بروىثأ اهتعشو '
 هجو ىلع دوصقملاراهظا ليبقهيبنتللا ذه نم كباهذ_عأىفاو مص ىهلوق اذكو عيمسلاتنأكناىلاءتهلوذ نوكيف ديك أتلا ٠

 ناكميسم مأ نعى ارذنلا نكس لجلادعب ناكرذنلان ا ىلع لادةرابعلا هذهرهاظ(خ1ك!ترذن ىنابرىلاعتهلوق) ديك أتلا

 انااهسرركت رتثلان الاقي 63 نااماو ىنطب فام كل ترذنىنا هلوةلوؤينااماف لجلا لبق

 ناظم لاككر فيدات يل حس ست سس ١
 0 : 7 0 اهثين أت نال هنءالاح بات اعهشا راحو ىتت ناك هنال هنن اتواهتطب فاملريمضلا (ىقأ أاهتعضويا ا

 و ريسقما ظفر
 5 هتلاقاكاو ةليخا اك تمل وات لعو ا دحاو تاني اضو لاا

 الاي طلاق جل ادب | 0 ا او سنن رسام و «لصو | تحاول هنمإلع
 هلوقإ) نآرقلا فاهنع يح ئنلاب ىأ(ٌتَعصوام: معأتاو)ر اد .رذن كلذاوا ارك دان ناو جرت تناك اهتالاهنر للامر 0

 ركب وبأو صاعنا ارو اهنا شبا طالبه جتواهعوضوملاوظعت ىلاعن للا نيف تناول ه تءضو ىذلا . :

 وأ اًرسهيف ىلاعت وناحبس هلل ٌلعاو ىأ اهسفنلةيلسناه مالك نمت العدم وبوقعل و مصاعن ع

 نعي لوقلا تح هتلاوهلوقل ناين( ىتًالاكرك رك كلا سيادلا ط ىلاهنةنلاباطخلا لضم ةكرقوار يختناكيثنالا
 اهعوضوملاهلستلوق) رم ت نهن وكي نأ زوج د دهعال امهيفماللاو تعد ا الك تيلطىذلا رك ذلا سياو ىأ ملعأ

 (مرح م فاد) سنحلل ماللانوكتفٌثرذن ايف نايس تالاو رك ذلا سالف, قع اطوق

 "نآل ابلطو هيلا رقتاهب رل كلذت رك ذامناو ضارتعاامهنببامو اطافقم نم اهلبقامىلع فطع

 نأ ىلع ل يلدهيفو ةدداعلا ىنعم ىتغل ف يصنف ! اهمسالاقباطماهلعف نوكي روك, ىتح اهحلصي و اهُمصْعي

 َنماَهَي 1 ذو ) كلظفج اهرب أ (ٌكباهذيِعأف !او) ةرياغتم وم اهلا و ىمددلا ومالا

 مالكىأ (فانئتساوهو

 هناال ىلاعتهللا نم لقتسم

 ىأ (امأشباطاليهجنو

 وهىذلا اهعوضومل امظعت

 اهنأشب اهمال اليهجتو بم
 امظعانأشاط ناب راعشا :
 ام لعأهللاو هلوةلنايبهلوق) ةميظعلا تازدكملا رهظموه وبأري-غنم ىسعلامأاهنوكوه 2 ارسس<يف هلل لعل ىأ هل وق) ٠

 رك ذلا سما ىلاعنهلوق نمدوصقملانال دول اولا نأش ميظعت ىلع ديرك رك ذام ىلع تعضوا مي عأللاوهلوقك هنارابتعاب ( تعضو
 ةنيبم ةيئاثلاةلعاو ىسعمأاهنو ؟وهورك ذلل لصح ملامظعأ ًاشاطنالاط تبهو ىت اا ىثنالاك ه ةبلطىذلا رك ذلا سيلوهنا ىتالكا

 روك دلل مالكا ناك اذاهنا هلوق لصاح سنجل ءاللا نوكمي ةهلوقىلا (تبلطىذلا 1 ذلاسيلوىأهلوق ) ىلوالا نم ض ذرغلل

 اذااماو احرصترك ذىئثنالاو ريرحتااوهو قباسلا مالكسلا نم هفرك ذلا نأل د_هعلل ناتماكلاىف ماللاناك ىلاعتهللا لوق 1 ٠

 ىلا ىثنالا ن شبا لاع ىلاعتةتلاوهو ماكنا ناك لوالا رشا نعل قرفلاو .سنجللاهيذ ماللاناك ميم مأ مالكروك ةلازاكل 1

 ىتلا ىتنالاكميسم أ هتبلط ىذلارك ذلا سيل ىنعملانوكيو ةصوص# ىت أ نعةرابعىئئالاو دهعلل ماللا لعجتن ناسحيف تعضو

 ىذلاوم ذلا سيل نااهمالك ىنعمنوكين ا نسالف اهنأش عت ل ىهو مب مم ًامكستملا ناك اذااماوامظعانأشاطنالاطتبهو ' ٠

 تيب ةمدخ دوصقماذاتيهوىتااىثالا سنك تبلطىذلارك ذلا سذج سبل ىنعملا ن وك نا هجولا لب تبهو ىلا ئتالاك تبلظ ١

 لفغىذلا ليصفتلا!ذهىف نسح اد قلو نسحلا كلذب سيل ةدوصخلا ىنالاةداراف ثانالانودهتيحالص فنوكرتشمروك ذلاوسدقملا ٠

 نوكيالو يم مأ مالك امو ىلاعتةنلا مالك امهنيبامليقناف (ضارتعا امهنيباموهلوق) قفوملاهللاو فاشكلا بحاص هنع ٠

 نال (|لياده-فوهلوق) ميم مأ نع ةباكح ناكناو ىلاعت هللا مالك ماضي امهانلقرخآ ماكتمىالكن يب اضرتعم ماكتم مالك 1

 ةبمستلا تناك الية دئافالب مالكلاةروربصو هسفن ئشلا عج مزلالاو نا اري اغتمامع وقلاثلال اوعفملا مسالا رلرالا لوعفملاوه يحسملا ٠



 هدأ ماده لعلوالس ممازاجن هيفاهط ام ءئسان وكيفاضرا] :ءزاتسم ةبحلا نال نأب ل والا ىفاضرالةبحلاريعتساف عفدلا لاصيا ىف أذكو
 'ظفلب هنعربعف اقباسةروكذملا ةيحمالالباقم ةبآلا ىف عقوىخرلانا ىناثلا هجوؤَةب وغلةراعتسااضيأ لسرملازاجلاناف ةراعتسالا نم

 الباقمهاعج هجواف قيقحلااهانعمريغاهسدارملا نا ىنكالذا ازاجةبحملانوكناضيأ رب دقتلا|اذه ىلعل يق نافةلك اشملل ةبحلا

 ةهماشحال ىضرلا فاطامعتسا نوكي لوالار ايتعالابفات#رابتعالا نك نب ريدقتلا ىلءازاج ناكناوةبحلا ظفلانلق ةراعتسالال

 هلوقىلا منع ىض ربىأ هلوق نمرك ذامع و نا ىلعل دب همالكرهاظنا ملعاوةبحاصملا رابتعإبهيفا طامعتسان ولك ىناثلا ىلعو

 م؟ةعىضربلوالا ىنعملب كلذكسيل نكل مكب ونذكر فغي و نابت (18) كلاعتهوق ىن_عمهسدقراوجف كنوبي

 امتزواج ىناثلا ىنعمو
 6 اماوهكنم طرف

 باذج ف بي رقتلاو سلا
 رك ذا!نامزالامهفزعلا

 ةناوهلوق) هيلع ناعرفتم

 ّىأ (ةيثيحاهذه نم

 رفكهناثيح نم وتلا
 لودعلا ىفةةكسنلانوكتف

 /ةءب رذر هظملاىلارمضملا نع
 (نارمعل اوىلاعت هل 20

 لخادنارمعل ليةناف 2

 هجواف ميهاربأ ل 01 2

 نادت ابرص مهرك ذ
 ميهاربال ىف نيلخادا اوناك

 فرعي نال مهركذ انلق

 نارمعل[فرسش نوللاعلا .٠

 دعب صيصختلا سلو

 فرشلا ةدايزل ميمعتلا 1

 نيملاعلادي_سائيبنو فيك
 هرلع همالسو هللا تاواض

 مويلع ميها اربال ؟ىفل+اد 0

 (هببصتيف هلو مالا
 ناكوهلوق) لعب بصتني أ

 ةلالدلاو ومعلادّقل مهيياللقيرلاماو مبلع ىّيالد مهنعىضربال )نب رفاكل بحال ناف)

 هللاَن!]زكن مولاي ةصوصخم هّمّيحْنأو هللاةيحبىفدي ةينيخاهذهنم هناو رفك لوتلاَّنأ ىلع
 ل ف نر اسم اوامر (نيلاعلا ىلع نار علو مجازا و احونو مآ فطضأ

 كلذ بقع هللا ةّب ةيلاكلا ما نب ءلورلاةعاط بجو 13 1 مهريغميلعَوفي ام ىلع اووةكلذلو

 0 ليعتسا ميه اربا ل آو ةكئالملا ىلع مهلضف ىلع ٌليدسآهب و اهماعاضي رح موبفامنايبب

 نب َنارعانب|ن ورهو ىسوم نار علآ و سرع ةن الاف لوسرلا مويف ل* ددقو امهدالوأو

 ىنأن بر ازاعلا نب ناثامنب نارك“ تنب 6 همأو ىسيعوأ !بوقعي نب ىوال نب ثهاق نب رْي
 زاخأنإ اقزاحنب نكت نينومأ نام دظوأ نب انحون ن نايلاسن لباب رزق نزوب نتا ذوب

 دب وعنب يشي! نبدواد نب ناماسنإ معجارنب اشيا نب طفاس نا ماروب ن ايبزوع نب مائوب نيا

 ل وو اذوهمب نب صراف نب مور يصح نب مارنب دايمع نب نوْسْخ نب زعاين نوماس نا
 نكلاآلا نملدب دأ لاح (ضعب نماهضع هن 20 ةنسةثاميامو فلأ نينار معلا ناب ناكو مالسلا

 نيدلاف ضعب نماهضعب ليق او ضغل نم اهضعب ةب هشنمةدحاو هي د رذ مهنا ىأ حول 'نموامئموأ

 تبلقمن اي رش اديأ ءرذلا ن م ةلومفوأ رذلا نم ةيلعف عدجاو دحاولا ىلع عقني ُدلولا ةبإ ردا

 لوقلا ميقتسم ناك نم ئطصيف مالمو ىانلإ لاوقاب (ميلع عستار) تمعدأو ءاب واولا

 فام 10 نا رمعة أ مات ١اق ذا م ميلعزارم ة ةأسعأ لوقب عيمسو ل معلاو.

 ىشعدج ذوقافتنب 0 هو رك ذارامضابهبصن ليقو عزانتلا لع ذهب صتنيف (ىنطب

 هدر: وهتجو زدارملان أن نظف نور مد أمس اهمساتنب رهين نارمعل ناكر
 ,ىبامالسلاامهلعئىمبعو ىبحناكو 0 نل جونو َناثام نبال داعم ناك هاف. 1 نفل

 0 هْخرْفمْطُي ار :اطتأر ذاةرحش ل ظىف ىهاغببف ازوجارقاعتناك اهنا ىدر ب بآلا نمةلاخ

 ٌنوكيف سدقملا تيب ىلعهيقدصت 0 ادلوىتقزرنإ اردن ىلع كلنا مهلا ت تااقف هتنغو دلولاىل

 ّعالا تنَباهلغلف ناماغلل م هدهعفف انو رشم ردت اذه ناكو 0 همَدُخ نم

 - دمار ئب أل 6 3 لو ارك .ذتبلطوأ ريدقتلا ىلع

 ىنا 2 00 رمعل ناكىأ (ارهصينب نارمغل

 نلف نس تح مم لاف كهلو نامزلا كلذ ىف ناكرخآ يركز لعل ليقناف مص ةلافكءاي ركز نا ىلع لادن آرقلا حرص نأل دساف

 هلوق) ايمسلبق نمد ل عجن ل ىلاهتلاقاك هإبق حبى مس صخش دجوب لو نآر قلا نمديغتساكىسعنامز فوهو ىحوب أ وهاي كَ
 تدارأ اهنا ىناثلاهيجوتو ناكن ااررحىناعب فام كل ترذن ىنا تلاقامنالوالا حيض وب (ارك ذتبلطوأريدقلا لع مالاتنب اهلعلف

 ”نوكىح ارك ذادلو ىنقزرااتهه دوصقملا ناك فرك ذلادلولاباط اررحن ىنظب فام كل تر ذن ىفا ىلاعنهلوق ىهو ةروك ذملاةرابعلاب



 00 ةمالعلل ناف(ةيطرسشامنوك,ن احصيالوهلوق) وهوهاكه دنع رهاظ انهم

 ميظع ديد :وهوأ هئادعأةالا وهو نة اوضرعتتالف ( ريل للا ىلاو هَسقتةنلا
 هنود هب ةيالف ىلاعت نمر دس باَعِءِنمَر دحلان ننلاوةولا فيلا سار

 نمم رئاض معي هنا ىأ 606 و 12و صام اوفَحْنِإ هل ةرفكلا نم رداع |[

 عرس ملعيف (ضرالا امو تاومسلا قام ِ د) اهودستوأ اهوفحتنإ اهريغو راقكلاةيالو

 نايبةنالاو هنعمتيهنامع اوهتنإنإ مت وقع ىلع ردقيف (زيدق ئن لكىلعةئااو) تعم ||

 تامول لإ طيح قاذ دلع همت يقل ون دح ولاقهن أكو هسقنةللا رن 1 28

 اهيلول اطموهوألاةيصعم نمام ذا هنايصع ىلعاو رسال اهرشسابت ار ودةملاه ةيتاذ .ةردقوابل# ||

 ام دولووس نم تلععامو ارُضْحح ر بخ نم لقا سه رول + باقعلاىلعرداق |

 اهامتأءازجوأ اهطلامع تتاح دجت موب سفن لكى مت ىأ دوب وصمم (اديعباتماثي و |]

 دونو كذآ حن رمضع وأ وا اديعبادمأ وهو مويلا كلذ نيب و اهنيبٌنأولٌةرضاحّرشلاو ريخلا نم ا

 و و ءوس نم تامجا ل زيخوأتامخف ريمضلا نت َ

 ىلعل لا ْنكلو ةيط ريش نوكن ن أ حصيا ذه ىلعو تدو ”ىرقو دوت عافترأل ةيطرشام ا

 ديك 0 ةروهشلا ةءارقلا فد وراك 0 1 ' :

 272 007 ىلا 7

 وم ع هس

 200 0 لدار كلو قافلة | ٠ داب |

 نفع و هللا -_-6 9 ةعواطم ىلع صرحلاو هندابنعف لوسرلاعابتآلةمزلتسمٌتاعجو ةعاطلا |

 ةراعتسالا قي رط ىلع ةّيولاب كلذ نع ريعهسدق ةراوحف و ومو عب اَنَج نم مب رقيف ع 1 طرف اعز واحتلاب مب واق نع بط فدك و مدع ضر يأ صاللباوج (مبوتذ كل ||

 اهناىور لسو هيلعوزلا ل كم هيبن عابتأو هتعاطب هيلا ببن نمل (ميحر روُفَغلاو) ةلباقلاوأ

 اًيح حيسملادبعناسعا اولاقا نار دْفُو قتلو لتقرأ هٌواج أو هللاءانبأ ]نحن دوهبلاتلاقاتا تاز :

 اقيدصت مطوقل اوان أ او رمأفنلا نوبححم من رديلعقتلا لص هدهع ىلعاومم زماوقأى ليقول .

 اوأوتتنإف ىنعمي -عراضملاو ى فل لمتح 32 ْنِو ٌلوسرلاو هللا اوُعيِطَأ َلق ) لمعلا نم

0 

 ير . طاجن ط4 ؟ عيدي الا ١ هد لاو م هلك

 راعشألاا له (حبقلا ف ئهملا ىهانشب نب رعشم ميلع ةلبلرغراوث) نإ نوري ا هيفا اوم نم |ب ا قم
 تافص عيج ىلع ةلادتسدقملا تاذلاناذ الثم رهقلاكتافصلا نم ةليعم صر ها ند ىلا عت هللات اذ ريذحتلا قرلعل ٠

 هجواهفرهاظريمضلاتايفخي علارك ذ هجوتلقناف (هودبتوأ ىلاعتهلوق) راعشالااذهنوكييالف ةنيع«ةفصرك ذآذا اماو.
 كا امني سلةدحاو ةبنىص قر هظامو نخاع ىلاعتهماعن اهرك ذ نم ضرغلا اناقاهنمرهظي و ود اع للعلا

 اروهشماضارتعاهيلعىنئازاتفتلا
 طرششلا ناك اذاهناودو

 زاجاعرا طمءازلاوايذام
 ريغ نم مزجلاو عفرلا هبف
 ةيطرشلان ا نيب ةقرفت

 باحيدقو طرشلا ءامسأو
 ءازيلا ف عراشلا عفرنإ
 صنرعشلا ىف هيفرك ذ ئم
 هبده_شو درملا هيلع

 رعاشلالوقفف الا
 ه«ةبغسم مون ليا هانأ ناذ

 مزحالو ىلامٌياغاللوقيي

 لاق( ىنعم عقوأ ربخلا
 نال قازاتنتلا ةمالعلا
 ةباكحروك ذملا مالكا

 "5 دنامولاف عقيم

 مزلةيطرسثلا ىلعام لجولو

 موسيلا كلذىلا ةيسنلاب
 لايقتسا ىف لمع سيل نكل

 اذ هليقناف مويلا كلذ

 ةيطرشلاةثح مدع ب جود

 رومان توجوو
 نك<اناققفوأاهنوك ال
 ربدقتبلابقتسالا موزل عفد

 طرشلا تالك ناف ناك

 (هيلااهب رقي امىلعاهلم< ثيحب هلوق) ادوتايندلا ف ىأ اقباستانعىأ تلمعناك امو ىنعملاريصيف ةنوضاثلأ نع ناكباقنال ٠ ا

 هب رقيام ىلع صخشلا لمح نا ىلا لص: لا فيعضروك ذلا ليملاءاداف ةوقلاو فعضلا ىف بنا يمل اكسل ىلا سفنلاليملنا هحيضوت 3

 هللك ةقيقملا ىفهنا ىنع هيلاهؤاهتاوهب هؤاقب وقعت هللا نم هثودح ىنعي (هللاىلاوهللاب وهلا نمهلوق) ابح مسيل لماكلا ىتلاىلا

 نوكيالةقيقح ىلاعت ئلاباصتخهبح نوكىأ (هللا فوةثلالا بح نكس. لهلوق) ىلاعت «تةمظع ىلعلادلاكلاى هنا ذرامتعاب ىلاعت 6

 (ةلباقملاوأ ةراعتسالا قب رطىلعهوق) لوالاىلالؤيفهاضر فب! نوك نان عةرابع ىلاعت هللا ىف هيحو هيف هعم كارتشا هريغل : :

 برقلا مازاتسا ناكرتشيف بحلا ىلا لصوملا ئثلا ىلا برقالةلمجا ف بجوموهو ضارتعالا كرن هنالبحلابهبش ىضرلا نإبلوالا جو 3
 يلا

3 >7 

2 



 . هيلع 0

 مهأف اا : اذه (1تاذلابىهقا هلال هلوق) ضعبلا ف نائو ري اعاف هم هغأراو دحأل كلما ءاّما أماو فلل |

 0 عقيام اف ريقفلاتيبل اهقارحا اماو عفنلل تةلخالشم رانلا نافذ ضرعلابدوضقمرشلاو تاذلاب دوصقم ريا نا 11

 رشدجوبالذا .هلوق) ضرعلاو عسل :الوخد ءاضقلا ىف لخادرمشلاو لوالادصقلاب عقاو ريخلا ةفسالفلات لاق هحرشو فئاوملافو

 ةهادبلا 0 الإ اسباتاذلب ذلب ادوصقم رجلا نوكيناز وجبال ضرعلاب 2 نولي نأ سمرا را (حاذزب

 دالبلا ىتؤيىلاعت هللا نا
 علا تاذلاب ىضقلا هنال هدحو ريما 1 ( ريدقئش لك ىلع كنا ريما كدب ) نالذملاو

 : لك ىنلاةمأل ةروك ذل َ

 0 اوأ/تاطخلا ف بذألاةاءارل 0 اريخ نمضي لام ىفزج رش دّجوبال ذا ضرعلابىذقم ىأريماوهو سو هيلعةئلا

 ذخ ًاواعارذنيعب رأةرشع لكس عطقو قدنحلا طخاتل مالسلا هيلعهن اىور ذاهيف عقومالكلا ىذلاربه ار وك ذملاءانإلا

 سر كعشا لع هللالوسر ىلاناماسا اوهجوفلواعملااويف لمعي ل ةميظعةرخص هيف رهظف نورفح هلوق) نينمؤملاىلا قاس

 نيبام هنم ان را طور |هتعدم 5 : رضاهم رق هم لوعملا ذخاف مالسل|هيلعءاش هربك ةنيردملاىتبالىأ (اهينبال

 روصقاهنمىلت ءاضأ ؟لاقو نوماسماهعم رثكو ريكف مظم تيب فوج 6 احابصم اهم“ 5 5 . اهئافنتك ناتو امههو

 م مدرلا ضر نم طار رمل اونم لل تءاض ؟لاقفآ ةيانلابرك# بالك |١ ثاين ًااهعاك ةريملا تادا ست ل ةرحلاو

 لع ةرهاظىتم نا مالسلا هيلع لب ربج ىنريخأو ًءاعئصروصق اهنم لت ءاض ؟لاقف ةئلاثلا ب رض 3 1 ًاكدوسة راجت

 رَوصق برش نم رصدهنأ | | مريخ و َلطابلاكدعُي و 2 نوبخنالأنوقفانلا اقف اوريشب اف اهلك ||| رم دك ةريخاورحلا نم

 نا ىلع هْبن نو تازن ا هرقل نىدنعان ورفحت امنا منأ مل ئفتامنأو) او'ئرشسك ئادمو ةريخلا ةفوكللا يرق ةني دمع احلا

 حا جر تو ليللا فراهنلا وتد رالي قو يل لم كا هدسساضإ اروعلا بايناب روصقلاه يشتو :

 .ةيقاعم ىلع هتردقناسب كلذ قع با دلو قو !نمتيملاج رخو تيما نم اهسضاسقى بالكلا

 ٌرعلا اوّل ةبقاعم ىلع :ردق كلذ ىلع ردق م نأ ىلع هالو هل فدك و ا مخلاوت ولو راهنااوليللا ىلااهضعب مامكناواهرةصو

 ش رخآلاف امهدح ألاخدإ راهنلاو ليالا جالي او قضم ىف لوخدلا م جولولا او هعزنو كلملا ِءاَما ءاو وأبيقعتلابهلوق) ضعب

 اهتنامإواهداوُم نم تاناويحلاءاشنإسكعلاب و تييملا نما جار او صقتنلاوةدايزلاوأ بيةعتلاب لوالاف(صقنلاو اةداي زلا

 نمؤملا نم رفاكلاو رفاكساا نم نمؤللا جار! ليقو هنمةفطنلاو ةفطنلا نم ناويحلا ءاشنإوأ || راهنلاةوضءادتبا لوخد
 نير فاك- !|نونمؤلازختبال فيفختلابتيلا اركب ونأ و .صاعنباو وزمعوب ًاورينك نبأ ارذو وداود والخلاف

 تلافألامهسفبو مهين وكمال ت- امهونو ةيلهاجققاذصو ةبارق مهالاوم نعاوهم (ءايلدأ راهلاوص قرا
 ءاَقحألا مهنأىلاةراشا (نينمؤلاٍنودنم ( ةيفيدلارومألا اسو وزغلا ىف مهبةباعتسالان عوأ ف مويلادي زيناىناثلاو

 ءايلوأ مهذاعا ىأ (كلذعشينسد) ةرذكسلا ةالومنع هحودتنم مهنالاومىف ناو ةالاوملاب نامز ضعب - لوطلا

 ناعما ٍداعتملافالاومنافةنال و ىعسين أحسب شفهي الو ندعأ(نيثفهنلا نه سلف ) واراهتلا ف الجاد لكلا
 م ام اصق !1ف
 5 يراعب كنع ُلوَنلا سيل كقيدص 5 تأ معز مْ ىودع دوت لاق راصق لوطلا ل
 ةع ىأ راثلا نحس

 قدنالا“ لا 21 هؤاقتاب حام جد || ةاخنأالا اه ف وتنال تك ُ كك

 ع 00 31 0 2 7( هلوق )ليللا فالخاد هنامز

 ا سصصصسسل

0 

 ا

 تقوألا اهاكت اقوالا ىف ًانطابوأَر اًرهاظ مهمالاوم نع عنمتة يق بوقعي أر 3و او او ردح ىعم 4 1 ش

 9 ٍ اذهل حف ىلرطخم ىذلا ةردعو) ايناجشمآَواطّسو نك مالسلا هيلع ىسيعلاق اكزئاجذتييح ةالاوملاًراهظإناف فال 0 (فيولا نب تك 4

 هللا "2ىلعمهنوك لاحىأ نينمؤملاريغنم نينئاكءايلوأ نب رفاكلا نونمؤملاذخشإال ىنعملانالعأللاو بيكرتلا

 ىلء نب رفاكلاةالاوماورثؤتال ىنعملا لضاح ىنازاتفتلا ةمالعلالاقو اهبجوتسي نامالاناو ةبالولا نع مئامرفكتلانا لعف :رفكسلا

 اهلك ةالاوملا ن وكنا نكس الانلق اعمنب رفاكلاو نينمؤااةالاوم نوكناب ةكراشملا نبال اذهليقناف لوقأ نينمؤملاةالاوم

 ردصمةاقت لوالاىلعف (ءاقتاوأهؤاقتا بحامهلوق) نينمؤملا لعن رفاكلا ةبالوراثيامزاتسي نب رفاك_الاهضعب لع نينمؤملم
 . مهترششاع«ىفاطسو نكي أ (ابناج شماو اطسو نكمالسلاوةالصلا هيلع ىسعلاقاأم هلوق) قاطملوعفم ىناثلا ىلعو لوعفملا ىنعمي
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 نافةءارث لك ىلع كلذ ىلعلادذدآلا .وهفم نكشل روك لما :ءارقأا ىلع بئرثم مهيامف فالتخالان وكن أب رعشمةرابعلار هاظ( مهني
 لاق هناف فاشكتلا ةرابعنم مهولااذهىف عقودقو باتتكتلا نمابيصن اونوأ نذلامهودووبلا نيب فال خالاع وقو ىلعلادمهندب ٠
 مالك اذهل سب نم نيب و مهرابحأ نم مس نمنإب فالتخالا نم عقوام داربنا هجولاو لوعفلل ءاثيلا ىلع مكحيل ةىرقوأ ١

 فالتخالا نوكيف لاقف ةروك ذملا ةءارقلا ىلعع رفتم هنا فنصملا مهون *ىرقو هلوقدعب روكذملا هجولارك ذاملو فاشكتلا ٠

 مدعىبعليلد اذه (+1ا هلمعو هنامياةيفوتنال كوق) عورفلا ٠ 60

 قلاةراشا (كاذ ةفصلانىودصخشتل غاماماو قيرفنم لاحةلجلاو ضارعإلا مهتداع موق مهو 1

 باقعلاىمأ مهايهس ببسي (تادودعم امايأاالا رانلا اسم نا اولاق مهنان) ضارعالا نول 0

 نأ نم (نورتفيإ اوناك اممهنيدف مهرغو) غرافلا عمطل او غئازلاداقتعالا |ذط مهسفنأ ىلع

 مالبلاهيلعبوقعي دعوىلاعت هناوأ مط نوعفشي ءايبنالا مهاب ناوأ لئالق امايأالا هس نل رانلا
 ا هدالوأب ذعبال نأ

 ةمايقلا موب عفرت َةءَأَرْلَد أنا ور 'تادودعمامأبأالا رانلاانسمت نل مطوقل بي ذكتو ة رخالاف |[ ٠

 ىف ٌدلْخال نمؤملانأو اَمبَحال ًةدابعلاّن أىلع ليلدهيفو تبسك ام ءارَج (تبدك ام سفن لك
 مهو) اهنم ص الخلا دهب ىِهْنَذِإف اطوخدلبقالوراناا ف نوكتتالوإ_هو هنا اًةيفوتنالرانلا
 ابنع ضوع ميلا (مهللال قر اسن لك ىنع.ى هنال ىنعما لع سفن لكل ريمضاا (نوُلظنال

 كلام) هتزمهولعفلاتاقلعتمو ءادنلا ف وح فذحب ف فخن ريخانما هللا هلصأ ل يقو مسقلاءانو || ٠
 هب وبيسدنعناث ٌءادنوهو نوكتلعاهف كآلملا ٌفرسعت هيف فّرصتلا نكميامف فرصتي (كلسا |[ ٠

 نم ءاشتام هم ىطعت (ءاشت نمي كلملا عزم و ءاشن نم كالا قؤت) ةيفصولا نع هدنعميلاناف |[
 اهلدئاهعّرتو ةوبنلا كللايدارملا ليقوا هنمناضعبناَرسآلاو ماعلو الا كالافدرتستو ءاشن |[
 رابدإلاورصنلابامومفو أ ةرآلا ف وأايندلا ف (ءاشت نمل ذنو ءاشت نمزعتو) موقىلا |[

 مم قيحبامل ماظعتسا (هيفبي رالمويل مهانعجاذا فيكفأل

 عوق نم
 قيفوتلاو

 (نوذرعممهد) بحجاو هيلا وع راد مهمأع عم ملول داعيتسا (مهنمقي رف فوت )

 قبسامداربالناَةيآلا ريسفتىف هجولا نا فاشكلا مالكى عمنا نمىئازاتفتلا ةمالعلاهلاقام قلاو كلذ كس يلو ءاغلابمهنيب امذ 0

 (1!ليادهيفو هلوق) داعبتسالل لمعتساف امهنيبامدعب ىلعلادوهو نيئيشلا نيب ا ارتلل منال 1 نم دافتسم ( مول اوتلداعرتسا ٠

 ىف ةخاهنوكتيثيفهابا دارا ناك اذا اماو مجرلا ريغدارملا ناك اذا اذهو 7 اح باكا نإب لوقا !قالطا نم طبنتسم اذه ١

 نامطو ةلزتءلل درو دوام ١

 مهما ةيفون اووي
 باذعلا فيفختب مهلمتو

 ةلحتالا هلوق) رانلا ىف

 هل |وة قيدصتالاىأ(مسقلا

 .اهدراوالا مدمن اولىلاعت

 ,ايضقمامح!كب رىلعناكإ

 عمهيلعاط .وخ دكه اوق)

 7 لوخدىأ(فيرعتلا مال

 في رعتلامالعم هيلعام

 هلصأ ليقو هلوق) هللاايىف
 انلدىأ (ريغانمأ هليااب

 نييفوكدا لوق اذدربع

 حصيال هنال فيع ضوهو

 لوقل مف هو رك ذام
 هك-اهاوهنعلا مهللا لئاقلا

 نكي امف فرصتي هلوق)

 فرصت هيف فرصتاا

 كوالا ليق ناف (كاللا
 ةصوصخم تافرصت نوفرمدتب مسهناف كالا فرصتك الءاشك ءايشالا ف فرصتي ىلاعت هاف ديقلا اذه فذح
 فرصتت,لب فرصتلا نم هلعنامال هنا ثيح نم كالملا ف رصن فرمصتن, ىلاعتهنا دارملا انلق اعرششوأ القع اما اهريغ مط ناك ال

 هفرصت نا وهو هيبشتلا ىفتقي فانكاا مالكلا اقباطم مالكا !اذهنيقناف هنمع ونمت هناف كلاملا ريغ فالح قحاب ١
 . نوكيدقلب متأهبشملا ف هبهيشلاهجون وكرالدق الق كل ذك انههس يلو ىوق ن وكن ابجوب هبشملاو كالملا ف رصتك ىلاعت
 ىت>ح ةقيقحلا ىف هريغكلامال كالا | كلام هنا ىنعملا ل قولو سوسحم هنا ثيح نمرهظأ كاللافرصتناف كلذك انههو رهظأ
 هدنعميلا ناف لوق) ضرالاو تاومسلا كالمةلنو ىلاعتدهل اوقموهفموهصاصتخالا اذهو ىو ناكل كالملاب هبشنن ا
 نعج رخضروعتلاو ضصامتخالاب هلال ىنازاتفتلاةمالغلالاق افودوءمهللان وك عني روك ذل! فرصتلانا ىنعي (ةيفصولا عنمت
 وجال لوقأةفصهنوك موقز وج وام ينعم ىلع امهئاقب عم مسا ىلا مومضم تو صةلزنم ميملا ذا /ليح لثم راصفق هيفافرصتم هنوك
 وهىذلاىنجالابةفصلاو فوصوملا نإب لصفلا مز هبمصووأذا هللا ةدَص نوكنا الإو توددنال ةددشملا ميل ةفص نوكنا

 عسيج كلام يم اعت هيال (ا ماعلوالا كاف هلوق) افودوم هنوك زاوجىلابهذ هريغ ناىلا ريشي خا مدنع فنصملا لوقو ميلا 5
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 نعرت وم م-هفافهلرة ناف 1

 1 5 مهشي هناهف (لاميوقلا نيدلاوهو هلوذ) لامحالا اذدرك ذب مونبدلاىلء دهش عا. ىلعرصتتقا هنال هعنمىضتقي فاشعلا

 لاقي نا نكي و هب ناءالابجامت هريغنمو هنم تكرملاوهموقلانيدلا لب كلذ ؟سبلو ديحوتلادر<وهم ولا نبدلا ناهنم

 نيدلا هناحصف ناميالا هب بحام لكبنا.عالل نمضتماذهو اوف ايبصن ىوطاو ناطيشال لعجالنا نع ةرابع هيف سفنلا مالسا

 لعفلا قاعت نكسلدحاو تقو فب >اصااب وهب ملا قاعتن وكينا هعم لوعفملا ف ب ليقناف (هع.لوعفموأ هلو) ميوقلا

 قامت نوكين ا هعم لوء_فملاف ب انلق هعبت نمي هقاعت ىلعمدقم ملسو هياعةللا بص ىننااوهو لعافلابسفنلا مالساوهو روكذملا

 ىلا عجار ربمصلا (هباوضر مهو هلوق) الوأ اضيأ لوالاعم الصاح ىتاثلا قاعتلا ناك ءاوست قو ىفالصاح هبحاصب و هب لعفلا

 ىلاعتهلوق ىفإباطخللا ناب محلا ةيلعثعابلاو لتقلابنوضريىنعم نولتقي )١٠( نا هنم مهفيو هرصعفف نيذلا
 ا لا اا ولا و مهفافدي زكلوقك هلوق) "0017 ل ا (ناملا رس تاون سا تا رتل نكو) صال || 0 : : 1 ف . |( نن رصاعملا ل > ًالوه مشق

 0 (نعبنأ - ييارشو 82 هاظلا الرهن ل مهفاف انرك ذام ناكاذاو

 سو (تملسأ ف ءاتلا ىلع
لقو هه لوعقموأ لصتلا

ئمالاوباك- /| اونوأ نبذال
 ا نيذلا (ني

 وهذاريدقتلا سك هلا

 لجردب ز كلوق ىنعميف

 قرفلاوهلوق) مهفافطاص

 0 ىلع متنأ أما كسل تحول تاسأاك (متءاسأأ) برعلا كشك مه باتكال
 دقف (اود- ةهأدقفاوماسأنإف) ةدباعللاوأ ةدالبلابم 5 رئيعت هبقو نوهنمم + :ألهفهلوةهريظنو

 ذا كوّرضي لفىأ (غالبلا كيلعام اف اواونناو) د نم اهوجرخ أ ناب مهسفنأ اوعفن

 تاب ”آبن ورفكرنيذلانا ددعوو دعو عاعاطط هللاو) تدك غلبت نأ لِ كلان

 (ميلأباذ- هب مهرشبف سشانلا٠ نم طسقلابنومأبي نيذلان واتقيو قد-ريغب نييدنلا نولتقي و هللا

 اودصقو : هياوطرمهو مهيعباشمو ًءايبنالا هول أَلَت مالسلا هيلعهرصع ىف نيذلا باتكلا لهأ

 ًارقو ة ركل ةريسف هلثم قيسدقو مهمصعةللا ن راو هر :موملاو ملسو هيلعةثلا ىل_ص ىنلا لق

 ءادتالا ىنعمريغيال هنا

 نم ةلا قعم ريغيال هنأ

 ربمتا لبق كلذاولعاو تيل نإريخ ىف ءاقلا لا ام وس متو نذلانوات 1 ١» وةزج 1 نك 0

1 ا َّن نيرا (ةرخآلاو ايندلاىف مطاع أت طبح نيذلا كنلوا) ا توبثلا
 ل 3 رغلاو لص 

 اونوأ نيذلا ىلا رتإأ) باذعلا مه ء مفدي (نب رصان نم مطامو) امهفالح ِءادتبالا ىنعم ريغيال دوبل هوطر ردلا ىلا 7 م

 وزاد سيحل نيو يدا يلا سحلا ةاروتلاىأ عدلا م ايه 1 1

 | هللاقف مارت لخد مالسلاو ةالماهيلعدن ىو رامل ار وتلاوأ نآرقلاةلاباتكو مالسلاو || .٠ وير واس هوقو
 ناك م هاربانإ هلالاقف هاربا نب د ىلع لاقف تنأ نيدوأ ىلع دي زن ثراحلاو ورمت نب معز 0

 م 76 َُك 0 رصا

مجرلا ف تازنليقو تازئفايبأف مكب و انندباهتافد اروتلاىلااوماهلامتف 0 طامو لاق تأ
 ىلك خيل“ ئرقد 

 لوصالاىف ة 3 0 ةيعمسلاةلدألاّن ىلع ليلدهبفو مهنيامف فالتحخالا نوكسف لوعفمال ءاثيلا 2م ان نم مامو 2

 سيل ىأ ىننلا مومت ديفيل
 داون مال ةعاج نمالا لصحال ةعاةارصن ناب راعشالا هيف ةتك-دلا الو نأ رمان ع نعالضفالصأ ارصان مط

 . ضيعبتلل نمو هلوق) روك ذملا هيجوتلاىلا ةجاحالف هترابعح رش نم موهفملاوهو ةيضيعبتتناك اذااماوةدئاز نم تناك اذااذه
 لمح ناس>يفضيعبتللت ناك اذا اماو نب روك نما نيهجولا ىلع باتكتلا لمح نا ز وجنايبلل نمتناك اذا (نايبلاوأ
 نكلهل ايئزجال اهرو رج نم زج اهلبقامنوكيناب جون ةيضيعبتلا منال ةيوامسلاب تككلا سنجال ةاروتلا ىلع باتكلا
 ناىناثلاو ةار وتلا نم ارفاو ابيصن أاوطمين!لوالافربةحبتل او مظعتاا لمتح هؤ زجالهلىئزجةب وامسلاب ةكسلا سنج نم بيصنلا
 ىف اهي مهماعةرثكعممهن لبق هناك فريثك-لالعلابساني وهو خيب وتلا ماقم ماقملانال ماقملا ادهم بسنأ لوالا نكتلاليلق ًايشاوطعي
 اهففالتخالا نوكيفل وعفمال ءانبا | ىلع كحيل ئرقوهلوق) هيلع فاشكلابحاصرصتقا اذإو لاهجلانأشوهام اولعف ةار وتلا



 3 000 7 قماوق) ع 1 0 7 هبدوهشملاف ل سيلد د دهاشلا لععافلا 0 ٠

 0 لل 1 ب ا ا كو ركَجلا نم : 1

 معلالع هتردقب لعلامدقتل هوق) معلا وأو هقك دامو ىلاعت هللا ةداهش ىهو (ةجحلاةماقادعبهب <هاوهلوق) هاذا ءانتعالا 3 ذ

 ةفصلاو أ هلوق) ةمكسلاترهظ هب ف لمأتلا دعب من لعفلا سفن لع لاخلا لو ىنف ىيشامىلع ثلا لعف ةمك-+لانال 6 2 6

 لاق ناتفص ميكحلازب زعلا فاشكلا بحاص لاقاممل اذلو فوطعملا ىلع تعنلا مدقت نممهدنعررفتامفالخ اذه (دهشلعافل "٠
 ىأ(1!ليلد ىهوهلوق) ةنملا لخدب ةينادجولاب (8) ده شنمناروكذملا دهعلاوةداهشلا لضفف ىأ(اهلضفف ىو ردقو هلوق ) فوذح أ دتيمربخ امهنوكب وأةيادبلابامهعفرناررقوىوحنلاتءئلاالةي ونءللاةفصاا ىنعيىفازاتفتلاةمالعلا

 ليلداهاضف ىأ ةداهشلا :
 هيف فونملا ةفصلا وأ انملا ىلءوأةدكؤ ٍُوم لاعمال هقح 1 وأ امئاقد :رف: ي ألا ىنعم اهمذ لماعلاو .

 مالكلا لعف رش ىلع

 ا .لاح مايقلا ناذ دهش لاف ن ءالاح ناك اذاام فالح : طسةلاباكاقهنوكك و دي>وتلابدهش ليقهنأكو ا ا

 طسقلاب , ماقلا «ىرقو ريمضلا نم الاحوأ ةفص هتلعجاذا هبدوهشلا فجر دنموهو 0-2

 ةلدأ ةفرعع ءانتعالا دن ضو كنك خل هررك (وهالاهلاال) فوذهل ردماوأوه نع لديلا ىلع

 امهم فوصوملا هناي (ميكحلازب 0 هلوق هي هماع ىتيلو اةطاةءاقاد عبد ملاو ايا

 ٍلعافل ةفصلا وأ ريمضلا ن م لديلا ىلغامهتفرو هتمكح لكلا ىلع هير دقي لعلام كل زعلاو دقو

 هلا | لوقيف ة 4و انقلا م مول اهئداصب ءاجن لاق مالسلاوا ةالصلا هيلع هنأ اهلضف ع ىوردقو دهاش

 لعلي رد ىهو نجلا ى دبع واخ د اديملا قوم قحأ انأوادهع ىدنعاذه ىدبعل ناىلاعت-

 ةد5 وم ةفن اتسم ةل-ج )م _ٍس دنعن نا هلد أ فرشو نبدة وسال دك ال_سالا هللا دلانا ل

 1 0 2 لود يضر نيدالعأ ,كمألا

 ىلع تف أو رسكلاب 2 , ىرقو ع رشثأإ 0 0 1 وأنامالب.

 اههاتعم هنمضتل ىرخ اء ةراتّلاَق ىَرُحَدهَ ءارجاوأ امهنيام ضارتعأو ىناثلا ىلخأي ٍلعفلاعوقو

 نيدف 5 تتكلاب اب وأ نمدأى راصنلاودوهيلا نه (ّباتعلا اوتوأنيذلا فلتخآ امو)

 تكثف ديحوتلاف 3 اًماطم نوح ءافنو برعلاب صوصخخ هنا موقلاقو قح ه موقالا اا

 ىراصنلا م هليقو هدعب اوفلتخا ىدوم موذم هىليقو هللا نبا ع دوويااتلاقو ىراصنلا

 ىمالا ةقيقح اوماعام دعب ىأ (ٍلعلا مهءاجامدعب نمالا) مالسلا هياء ىسيع سعأىف اوفلتخا
 1 رال ابلطو مهنيب ادسح (مهن اي جعلاو تايآلاب اهم كك اوتكيفو:|

 ( نت - (ىوانت) - ؟)

 هئملعياعا دبح وتلا ذا

 لكلا ل دب هنا ىل_ عدل اوق)

 ناميالاب مالسالار سف نا

 0 ال (هنمطتي اع 0

 قيدصتوه ناعالا نا

 ف لس وهيلعةلنا ىلصىبنلا

 ىل_عونبدلات اي رورمذ

 لكلالدب نوكال اذه

 وه اقباسرك ذام نال

 سل نامالاو ديحوتلا

 هريغو هلو شد لب هبسفت

 مالسالا رسفاذا اذكو

 هريغو ناعالا لمشإ امب

 داز ريدقتلا اذه ىلعذا

 لعاف لومشلاو مع

 لاق فاشكللابحاصنأ

 لدي هنا رك ذي نك نا حتفرب دقن ىلع ةيلدبلاب

 لدي لدبلا نإ_هبهدا يمن وكف ىنعملا ىفهنم لديملاوه لدلاولاق 321 ذامح رصهناتاقناف 0 هيدس 1 0 2

 رابتعايف كإذك لاتشالالدب نوك اماو رهاظف لدملان؛ع لكلا لدينااما قازاتفتلا ةمالعلالاق انلق هنملدرملاهنال لكلا

 هلوق) لمأتف لكلا لدبباصوصخم سيل فاشكلا مالكنا هنملعف ه يلع + هيلعموكس ل اوهنملدبملا ىلا ةبسذلاب دوصقملا هنا
 ةلماش نوكست ثيحاهنممعأ اهدي رأ ولذا لامع الل يا د 6 ةعب رششلاب ررسفنا لاهشالدب و

 لاتشالالدب نارك ذىخذرلاناوهو ع ئَش : انههولاهشالالدب نكي لفهنم أز رج ديحوتلاوه ىذلا هقملدتل ا نكد اضيأ دئاقعلل

 , نيدلانا لع نأب (ىناث ال لعفلا عوذف ىلعهلوق) كإذكسيلانههو هنم لدرملا عامس دنءلددال ارظتنم بطاخلا نول
 0 نوكسف (ادهش ءارجاوأ ةلوق) مالسالا هدنع نيدلا نا للا دهشريدقتلا نوكي ودهش لوعءفم مالسالا هللادنع
 الكرهاظ نكل د_>او بيك رن فةدحاو ةماكل نإ را تال همالكو ىناث |١ رامتعالاب ةحوتفلاو لوالارابتعالاب

 د6
 اد. نع
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 (ةنجلااهطس داوءاوذ) ماسجألابةقلعتلا هب روصلا ضويفلا نعةرابع ىه ىثلأ نانملا نم ىلعأو ربك أناوضرلا ناك اذّطو حاورالا
 بلاطملا نمتناكن او ىهو بنذلا ريغ ىهةرفغملانأل ىعبطلا بيترتللابسانم ىهضولا بيترتلا نوكيىتح طسولا ىف اهرك ذعقواذاو

 دارملا لاقي نأالا انرسفاك ىناحورلا ضيفلاوهو ربك ًاهنمناوضر و ىلاعتةنلا نم برقلا لب اقلطما مم ظعاب سلا منكل ةيلاعلا
 دادعتسالاوأةرفغملاقاقحتسا ىفهل اوق) الوأ بونذلاةرفغمن وكنأ نممعأ جاهتب اللابجوموأ الك نوكناميلط رافغتسالا نم

 (اهيف مطاكواهنمدحاو لكل القتسا ىلع ةلالدللهلوق) دادعتسالا رك ذ ىلع راصتقالا ىلوالا لب قاقحتسالا رك ذ مئاليال (اط
 لاك ةفضاهتملك ناك الود > او لك الالقتسمدنقلاو ديقملا ناكف مدقملل |رخأتملا ضعبلل ةفص اهضعب لعج مهول فطعي ملول ىأ

 سفنلا شوشيامةلق (ىندأس فنا اوهلوق) لالقتسالاباهب حدمال ةفص ىف صقانلا ذااهبف مطاك ىلا ةراش'هيف ناكح دمللةبجوم

 صخشلاعامتجاو سانلاتالك عامسا نم ةلضاحلا سواسولاو رطاوخلا نم راهنلا فاويف جتخاامءاهدعب و ةجرا+ارومالا نم
 لئالدلا بصن ىهوهتلا ة روك ذا قييرطلإب نييدتلا ىأ (كلذهبش هلوق) 0 ..(9) 1 ةيوين دلار ومالا, لاغتشالاو مهعم

 0 0 ناردقاو كافل هللا
 امو ارلارسسكب مالسلا ٌلبس ناو ريلاعتهلوقوهو ةدئاملاف ىناثلاف 0 ءارلا مضينارقا 1 0 ١
 ٍكلذافاوقنا نبذل لاوحإب وع ىيلابقاعي 1 ني انهت طاع اب ىأ (دابعلاب ريصي هللاو ) ناتغن َح 0

 ' هلوقل ىلاعتهللاٌناوضراهالعأو ان دلا ةايحلاو تاهل لدول دج ادجم طدعأ

 انبوب ذانلر فغافائمآب اناانب , رنولوقي نبذلا زاهميعنو ةّنلااهطسوأو ربك أ ]1 هلا نموه ,ىلاعت

 لعلاؤسلا سرق وف موب وصنم حدموأ دابعللوأ نيقّتمال ةفص ٠ (رانلاباذعاتقو
 نيقداصلاو م ةرفغملا قاقحتسا ف يفاكه نا لعل يلد نامبالا درج ىلاعتهللا كار ظنلا ناسا

 ناف بت تر 7 نسح | ىلع كلاسا|تاماقملمصح.: 0 رادء_سالابنب ٍرفغتسملاو نيقفنماو نيتتاقلاو ىلارظنلاب رارقالا 0 و

 ىلعاهستحو لئاذرلا نع اهعتموهو سنام سؤتلاو باطامإو لسوت مآل عتنا عم تي ا عع ودكتتاللا

 ْ سما ىنعيدهاشلاةداهشب

 قاعم ةداهشلا نمداراا

 ىنعي نوك», ىتح ةددعتم

 ةزالموهىذلات ونقلاوهد فاو قدصا اوهو لوقا ماوهو نبل ياوامهلمشي ماا ورئاضغلا 1 مولسعلا ىلوأىارظنلإ اظنلاب 1
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 نبستلاو فشكلاوهو 4
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 لب بلاطملامظعأةريفغم الرا افغتسالابف للاطلا امآوامخلا لبسف قافنالاوهو لالابامإو ةعاطلا

 اينيفوسوملا اغيل يف مطكداهنم لل ةلالدلل اهنبب واولا طيسونو اه عماجلا

 عو ٌرلاو ىف أي ةنلاو قش دئنيح ةدابعلاّنالةباجالا ىل برق أ هيفءاعدلا الر احسأل !صرصختو

 ةداهشلا ىنعميأ | ها

 نوع ونورفغتسي “ص * ركيسلا ىلانوكصي اوناكمهنا ليق نبدهتجملا امسنعجأ ءعكلاَو نييدتلا هم_ش
 هناهللا دهش

 (ةكناللاو) اب ةقطانلاتيآلا لازئاو اهياع لادلا ئالدلا بصب هتيئادسحو ني (وهاالالال | نر رعت ةداهشب
 ةداهسشب فشكلا اونايبلاف كلذهمش اهماع 1 و اهل نامالإ ) ملعلا اولوأ أو) رارقالاب ردقي لا فاوةداهشلا ظفل

 هدا رفإزاجامئاوهنلا نم لالا ىلعهباصتناوهمكحو همسق ف ل دعلاامقم ( طسقلاباماق) دهاشلا ةكنالمللا لع د_هش انما

 وهو أةلفان بوقعي وقحساةهلانبهو وىلاعتالوقكب سببا مدعلابك ارو رعود ديز ءاجزكلواهب لكن وكيل علا وأو
 7 ملك ب 0 011 دا لا ٠ اك لا يللا د. هاا م اال 1 اكل كس كاظم ذولا

 >0 لماعلاو 2 عمرهاظلا فالخهنال نيب زاجلا نيينعملانيب عتباالو ى زابجملاو قيقملا ىنعملانيب عبللا مزلي الورش ىنعمي
 نوكيف نيب ىنععدهش ىأ لا هتبنا دحو نيب هلوةوهو همالك لَّوأ نممهفب. هنآوهو ئثهمالكىفو هضيفتسملاروهئلازاجلإبا ءانعيسالا

 نقيتلاموزل ىف كلذب هبشلاقول هيبشَتلا فرطالهبشلاهجو نايبلا نأ ف عرص فشكلاو نايبلا ىفهلوقو هيبشتلافرطدحأ نايبلا

 نم عقاورارقالا لب نيئمؤمابناعالاو ةكن الملابرارقالا صرصخ هج ورهظيال هنأ العاو دا اربالا عقدا دهاشماةداهشب فاشكنالاو

 هنأ أكف جاجتحالاامأو هيلعمهجاحتحاو هلا ىوأو ةكئالملارارقادهاشلا ةداهشب هبش كلذو فاشكلا يح اصلاقاذلفامهنم لك
 ءاماعلانهصخ رهاظريغ مهنم جاحتحالان اك ا نك-الال دتسالا ىنأبامعرسشلا ف سيلاذاةكسن :الملا نم هعوقو :نكعي نينمؤملا نم عقاو

 نمهجوأوه نعالاح هباصتنا ىأهجو اوه فاشكلا بحاصلاق (وهنءوأهلوق) ةيدعتلاءابلا نوكتف (لدعلل اهقمىأهلوق)

 .ناكوه ريمذ نعالا-ناك اذاهنال ةداهشلا تحت طسقلاب مايقلا لو دوهىذلادوصقملا ىلع لدأو برقأهنال دهش لعاف نعهباصتنا

 وهو هلوقب فنصلاراشأو هيلعةعقاوةداهشلات سلف ذي ع6 مالا ناكانإ| اعاد وهشملاحلاوهىذلاه ديق عمهيجوتلا

 ارا اهلا دهش ىنعملا ناك هفنعالاح لعجاذا ىأ ريمضلا نعالاحر أ !هلدلل ةفص هتلعج اذاه دوهشملا ىف جردبنم :١
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 فد ىأ أ اذه مقد نككيو ملت ظناارياغُت نمارذح م اصب !أممتورت باط+نوكين نيف نيرشملا# باش نات دعا مدا 0 ْ
 لاق ةبيغلاىلا باطخلا ع نسال نينمؤملا <ل ىف باطخلانوكي نأ ريدقن ىلع عفان ءارقنإب ة ةدعاسلا مدع مدع 0-1

 0-0-0 0 0 كر ا نر نورت ىنعلا نوكين ا 6

 نيبطاخمللالةبب 0 ا 0 0 شر 000 رمل فاطقلاقازاتقتلاة العلا لاق نتج ف قا 5

 ملهوقب نيبطاخملا نعةرابع تس ةرفاك 0غ72 ىرخ اوى اعنهلوقو ةيبغلاىلا باطخلا نم تاقثالا نا ينور 1١ ١

 ررهاظلا ىضتقم نو كي تح
 را رع يصل 3 من ؟نإفهلوقف الا هنلاب اونقيتيو مط اوتنئمل مطاثمأ ةثالث اوناكو

 :ىتافنلالا را الحلا م ربى أ لوءفملل ءانبلا ىلعاموم ىرقو ءاتلاب توقعي ومعفانةءارق هدب ٌؤيو نيتئام اول ةرباص

 هنا 1 ا نم لاما وأ صاصتخالا ىلءبصنلاو نمو نم لدا لع + ايةُمْؤو هن هيردقب كلذ ريوأ هلل

 هيأ ]عاق هسع بت
 الص مالكل ا اذهىتافنل ل دي هرم (ءاشي نم نم « هرصتب كوي ةنلاو) هدا ةرهاظةبؤ :رر(ناعلاأر) اتقتلا عاف

 5 اكلارثكلا لع ةالاعلا مت ةلغ وأريثكتلاو لقتلآىأ (كلذفنا) ردب ّلهأ

 هيلعفللا لس ارحلاا ريح الم ىلع مالا عوقولمتحيدإ اهلمتحي اًضيد ب 1 ةعقاولا نوكو حالا

 0 ير 0 لبقوب 0 "ا ةوياظولىأ (راسالا وأ 0 ا

 3 و 3 اودلا ا هال لعل اوه 5 1 و ريماَبَح 0 ىلاعتدل اوقك اهو

00 

 0 اوقىدض 30 ,

 ا هلو ةيدا رئاربغ كلا ىلاعت
 سانت :رفاكى رخأ اوىلاعت

 عتلاىلا ىصقلا
 كصقلأأ لد 0 1: 0 هنالئأ كات !هيضنر وجد لع ناك اذا ,ورخألا ةداعبسلا ىلاةايسو نوكي هنالوأ التبأ هنّيز

 0 1 0 ّْ 0 0 حابملا نيب ابجلا رفو مدل ضر ا ع 2 ءاقبو ياا ساما نم

 ل ريم ن

 7 ١ / 5 ا رو لم بقو ران دفا امل بقوريثكسلا لدار تاوه شاي (ثرحلاو
 ١ 1 0 يملا 2 رد ملول 0 0 00 لاعتفوأ لاا نايف نإ

 ىأ 0 املا نسح هد بتعشاو) زك ذاسلا ةراشا (ايندلا ةايحلا عمم كلذ) 2 رقبلاو

 ةينافلا جدخ تاوهشلب ةيدمالا ةيقيقحلاتاّذللا نم هدنعام لاديتسا ىلعضي رحنو هو عجرم ا

 نبذا) اننددلا تاذلتسم نمربع قاما اوت نآري رقتدي دب رب (مكلذ نمر مشو ألف

 نأزوميو ريخوهام ٍنايبافانئتسا (اهيف نيدلاراهنالا اهم ع نمىرجن تانج مهب دنعاوقنآ.

 سانلل نب ز ىلاعتهلوق)

 ىمهف فرطخ ىذلا (ةبآلا
 ةبآلا فرك ذا هنأ رصاقلا

 ناكو داهجلاو وزغلا سمأ

 سلا ”جاوزأو) ريخ نمالدباهرج نم عا ارقمدي ؤي و تاّنجوه ىلعت انج ٌعفتري دريخ : ماللا قلعت

 20 لحل رمت و نابل عيجف ركىأ ةياو رفا مصاع أرق (هللانمْناوْسِرِد) ءاسنلا نم رَدقتسي امم (ةرهطم
 رظن نوكي نأ ىتبنيف ادبأ قميىذلاباوثلاهللادنعو اهعاطقنا نمديال ايندلا ةايحلا عاتم ةروك ذملارومالا ناب كلذ عمفداهربغو

 هجولا فاشك-لا بحاصلاق (تاوهش اهامس هلوق) ةث ةئيندلاةب ويندلا ر ومالا لوصحال هباوثباطو نيدلا ءالعاىلا دهاجملا

 0 و اهعبتا نمم .ومذمءاكحلاددعةلؤرتسم5 :وهشلا نالت اوهش ىم_ستفاهسسخدصقي ناتاوهشلارك ذ ىف

 ئشلا ظفل نماوقتشينأ برعلاة داع مناف ةلماكنملاةريثكلا ريطانقلاهانعم (ةرطنقملا ريطانقلاو ىلاعتهلوق) مذلا ضرعم ىف
 اد درع وكيل لقا !لاملا نالرك ذلاب ريثكلا لاملا صخامتاو ليلظلظ مطوقك هنوعبتامدغصو ىف ةسغلابملا نودب رب ىذلا
 نسحلانال عيبلا ف موسا| نم ةقتشماهنأك ىنعملا اذهمةمّوسملاو قلخلا ةرانلاىه (ةمهطملاوأهلوق) هب طبت سمع شاعملا مأن ال

 هتلاوه ةحابملاتاوهشلانيزملاقف (ىناجلا قرفوهلوق) نسحلا ىف لعاهنأك اهنال ةمالعلا ىنععةموسلا نموأ اريث.ك ماسي قلخلا

 ىلع ةضئافلاةب وذعملا ضويفلا نعةرابعناوضرلا لعل (هللا نمناوضر وىلاعتهلوق) ناطيشلا ةمرحلا تاوهشلا نبينصو ىلاعت
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 هاوق) يل ةيهللالا ىطتتموه ىذا لاهل فائمب ذكداعبملا فالخا نال يا ليم ياما كن” ١

 ةيهولالا نأ ىنعي ىلاعتهللا مساع رصبأ محلا قيلعت ميظعتل لابهراعش اهجوو ةبيغلا ىلا باطخلا نم مالكس !اريغىأ (باطخلا نّول 2

 ا م ولا نافذ نيحب رصلالولدملاو ليادلاك هنامث ميظع سممأ اوهفدب مام هزاجئافداعيملا ف الخال ةيفانم

 افاتار لا عقر مدع ل عةلزبعللا ىأ 0 هلوق) تاهجلا ميج نم لاهكلا ىضتقنةيهولالاو صقت هنال

 نلىأ هبالوعفمن وكن أن ك« و ءانغالا نم ئثىأ قاطملوعفم (ًايش ىلاءتهلوق) داعيملافاالوهو باذعلاب« هدعوأ ىلاعت

 عقدت هللا ةجر نا ىنعملاف ةجرلابالا نو كال باذعلاعفرذا باذعلاعف دتهللاةجرناف ب تاذعلا٠ نما يش ىلاعتهنلا ةجرلدب مهنع عف دن

 0 ىلعو تالق هين ع كا ل7 ناوكسيال هدالوأو مهاومأو باذعلا

 وهو هريخانناي ”اياوبذكو
 هب 1 باطما نول وع دوعوملاميظعتوهب ٌراعشإلاو هيفا يطل ّناف ا

 مدعب ا ةلدفنملثال داوفعلا مدعب طو تا قاّسفلاديعو نإبّبدجأو 4ذ :كيعولا

 وكرشموأ دوهااوأ اردو ا لقوة :رفكسلا ف ماع (او رتكيدلانا] م

 قعم ليدسك وأ ار (أينتانممهدالوأ الب م ام 0 نأ) برعلا

 اهدوقو لهأ ىنعع مضلاب ئرقو اهءطح (ٍرانلا دقو مه كئادأو) هباذعنءوأ هب ةملد ءلا

 دقوت : اكمهس دقوتو أ كعاوأ نع نت لاكمهنع ىنغت نل ىأابقامب لصتم (ٌنٌوُعَرِؤ ل 1 7

 ردص موهوب اذعلاو رفكلا ف مهبأدك ءالؤهبأد هريدسقت لا عوف مق انئتساوأ ككئاواب

 نوعرف ل ىلغفآمع (مهلبق نمنذلاو) نأشلا ىنعم ىلإ لقنف 6 آذار زبعلا قاد لاملا نوكي وأ نوعرف

 مطاع ريسفتب فانئتساو أ دقراماب لاح (مهب ون ذيللام اهداف اننا اباوندك ) فانثتسا ليقو لعفلا ريمض نم الاح
 سس : وح ٌةداَرَو دلو ل باقيلاذيدهمئاإ) مهلبق ن .نبذلبت أدت [نإربخوأ نيذلا ةل-ص 5 ىلا

 ىنعي نوولغتس ةكم كرششاءلقأ ( منهج ىلا نو رش ونوبات "او رفكن يذل رق رفكحا نيغلإ(رامحا هلوق)

 نأ مهرذخ عاتق ىن قوسيف رديدعب مهم مالسلاو ةالصلا هيلعهناف دوهمأل لليقو ردد م مصب رم ع ةمدقملا

 انآ تل انَكتاق نأ برلاب مل عال اراغ سبأ كن اكن كنرشيالاو ولاقف شي رقبلزئام مهتم اهمضو ميملان سو نيغلا

 ترضو رببخ ححتفو ريظنلا ى 3 ءالجاوةظي رق لتقبل« 0 تازنف سانلا نحن رومالا بر#+ منموهو

 نابرمالان أ ىعام يق ءايلاب قانكلاو ةزجأر 3و ةوبنلا لآ الد نموهو ماع لعل مظإعال هلوق نوكسف

 هربدةتو فانثتسا وأ م طلاقيامم ام (داهملاَسْشبَ) هظفلد مهديعو نم هناوربخأ ام ملى هلوق) نايبلاك ب رحاب

 ليقو دوبللوأ شي رفا باطلا 6 ملناكدف) مهجرسفتال هدا ميج داهملاسب |! نا ىمالا نأ ىلع

 ىرب . (مهلشممهنوربةرفاكىرتأو للا لبس ف اقنهتِف) ردب مول (انقنلان تن فَف) نينءؤملل مما )ا طوخ ىو

 عتامالل واكو ا علا راب ناب رقيزاكد ناكر كالو نينمؤلانوكرش ثم ملسوهيلعةتلا ىلص ىبن ١: //ئ

 تأدتباناربخوأهلوو ىنعم 7 أ

 راهضذاب لاح هلوق ) اى 3 9

 لاخلا وذ نوكو (دق 1

 ندي دافتسم اهيف لماعلاو

 ىنعملا نال مالكلا نم

 لا ان ن وهمشم كئلوأ

 4 0رامع ةرلم ا ع حب

 نيسؤلالتسنكردلا نونسؤلاىريدأديسؤسلال نانا نس اود ىح منعا ذلك | يودي هديسو 0 نمهبشاربخأام ىحينأ
 يار منهجىلا نورسشحتو نوبلغتسهيبنل لاق ىلاعت هناف مطاح نمهنداءرك ذ
 ليقوهلوق) منهج ىلا نورشحنو نوبلغتس كللوفأ م لق ا مط هنيعب ظفالا اذهرك ذب نأ م دلع اوةالصلا هيلع ىنلا أو

 باطخلا ناك اذاو مهمالسأ ىلع ةثعابةن" ةيالا تناكمط ب باطلا ناك اذإ هنال ةرفكدلل ا حر ( نينمؤدلل

 دعب كلذوهلوق) متأآةرذكلا مالسابمامهالا نال ىوق أل والا ضرغللةئآ ةيآلا نوك نكس !مهداقتعاة داي زاةبجوم تناك نيئمؤملل

 لٌّوالاريمضا !او نينمْؤملاىلا عجار مهيلعربمضواؤ رتجار يمض ذكو نا , رفاك- || اثلاريمضلاو نينم ملل لّوالاريمضلا ( مهنيعأ ىف مهالقام

 لوعفمللا بث بم نوكيو نيئمؤملا ىلا عجار هريمضو لعافللا نم منوع ن نك اويلغهلوقو نيذمؤملل ىناثإ و نيكرشملل مهوقالف

 ىنعم ناك اذاهناف رظنهيف بوقعيو عفان ةءار ةهدب وب و هلوقىلا (ميردلا قوتإلا رب وأهوق) رافكلا ىلا اعجار نوكيف

 قاورت ذر ىعلااذهدعاستال عفاةءارقنإبح ريصفاشكسلا بحاص نأ بجلاو مكيلثم مهنورت لاقي نأ ىنبشي ناكرك ذاممالكسلا



 أهم ل 'و رهاظلا فالخ صوص# لب ا وأتاابدارملا نأ عم سوم واش راتبا ذكر وشب

 اهدعبامو نارقااىفدجوب الاماءهضعبلاقا ذاو ديجلانارقلا فاصو ع ىرتأامادوجو ىلعل دب موا كالا هلوةىنامأ | َن

 نابسنالانإب مح ماسلا قوذلانااهئاثو ,ةيآلان ول اوي لعلا ف نوخسارلاامأو ربدقت ملا نا ىلعلدياذهوثاشر و 3 ىنثبالاع وفم ٠

 خالك هباشتملا فاعل مهمهفدعب بسن أ هبانمكن ولوقي ىلاعتهلوقنااهعبارد لفتسم مالكهبانمن ولو غي معلا فنوخسضارلاونوكي
 ِن م مهفيام ىلع مومذملانابلوالا هجولا ن ءباعيناع نكمي وهللاالا ىلع فقولاهري_سفت ىف مامالا حجرو رو“ ًالاهنهلاحلمأتملاىلع ٠

 مهم واق ىف سيل نيذلااماف ىأ ردة ءهزيح ىفامعم ىونسألاامانإب ىناثلا نعواةلطم هعابتاالةنتفلا ءاغتبا لجال هباشنملا عابتا م الكلا
 ادب دقو هفالذ ىلعل+لا ىلع ثعاب» نكتولاذانوكتاءااهرك ذ :ىتلاةيدسنالا نابُش لاثلا نعوةنتفلاءا ةتبالدباشتلانوعبتيالفغيز 3 ٠

 ةرااهوجولاهضراعي اذهفانماس نألو هباشتملا ىءممهمهف مدعب سن أن امالا نا ملسنالانا عبارلا نعو هؤالخ حجرتىتااهوجولا

 هماعي النا مزايا هنئمدارألا اوهام ىلع عل طاقلا )هر صنخلالديالامت13ناف (لاعطاقلالدامب وأ هلوق) هقالخلا

 كا ز وحال ]نود سارلا ل 20 ا ' مبيت بيل -)0-_-_-_-تتتتببل ا

 كتل (هباثمآ ندلرخل د دا 1 ودا سريع هر 0 ىلع اقل لاعب

 لكعأ (انب دنع نملك ( ًادتبم هتلعج نإ نخوأ مهن. لاحوأ نيخسارلا لاخل حضوم

 0 انين و نها ةد وجب نيخسارللخدم(بابلالااولوأالا 1 ٌديامو) هدنعنم ميكحماو هباشنللا
 اهبةبآلالاصتاو سلا ىئاوغ نع ليسا »درتمالا وأتىلا ءادتهالالهباودعتساام ىلا ةراشاو

 اروح :اهعأو اوأ تي بتودسجلاري وصتىفاهابقامو هني راورعااب حو رلارب وصق ىفاهنأ ثيح نم اهلبق

 ريغهلبأال مطوقنعابا اوج هنأ كهنم حور وميسم ىل اهاقث ًاهتلكو يلاءتدلوقوحب ىراصنلا ث يشأ نع

 نه هدام انلق ةهمدبلاو

 ىل_ءاعطةلدبام عطاقلا

 صخب نكمل ناو دارملا
 لب ثيد-_حلاوأ نآرقلا

 (يرشداو مانلّس هو ) نأ ىنعب هنال يق هيلا هتفاضاب رجلا عضوم ف ذو ها

 (ٌباهولا تنأ كنا) بونذال ةرفغموأ قحلا ىلعتايشال اق فوو اكل ددعاه- زوقنو كبأأ انقر

 هيلعبجبال هدابع ىلع متنا أ هللا نم لالضلاو ىدطان أ ىلعليلدهيفوٍلٌؤس لكل :

 هيفامو مويلاع وةوفف (هيفّيرال) هنازجو أم وب باسل ٍ(يويلسانلا عماج كنا انب ر) ئن |
 ل ىلاوُدّضقملاهمافةرشآلابى اعتب امنيتبلطلا ن مهضرغ مظَعَم نأ ىلعن اومن ءارملاو 0-6 ١

 يل سس سسج

 نمىك ًاهجو نم ةمهحلل بسانمملاع قلعت هناب كلا لوق اون لب موهفمريغ هانعم ىذلاهباشتملاةهباشم نمناكف دح ًامهقاغلمب نأداكم

 00 : الوق) 0 يما ا ىلا بانو قتال

 دم ىلع زن 0 ةدايعع ديلا ا راسا هنا ىلع لدن ةآلا ناوهفهنع تاجا املا زهوكتن ١

 0 ذاق عش 2 مزلدب : الو ىسيع لا مولع ةافا نعة رابعا ةلكنوكبف فراعلاو للعلا عبنموهىذلا باتكلا ملسو هيلعفثلا ىلص

 نأ نم مهضعب لاقاف انفي ده نامز دعب ىنعملا ناك- ةنامزلادرجن لن ة ةيف راظلل سلانههذانا ىنحال (انسي دهذادعب هلوق) ىراصأتلا

 لٌؤسمو بوهوع صيصخسش !افبوهو مارك ذمدع نم موهفممومعلا| ذه (لؤس لكلوهلوق) ىوقب سل ةيفرظلا مزالن اذاوذا

 تحالراوق) هريغل ءاطعاال ن ًاىلعلديا لوعتلا ف هنأ ىطعي نالفىف ة ةيب رعلا له ًاهلاق م6 صصخ الب صيصخت رخآن ود

 نوكمالنأ امزميي د هنأ سمالا ةباغ عيشهيلع بح ن 1ىاناللوسم لكل اباهوصخشلا نوكنافءافخ عونرك ذام همهفىف (ئهيلع

 ابهاو ناك الإل او ئثهيلع حالف ةمعن لكلو ئث لكل باهولاهن أىلعلدب باهولا تن كن اهلوقنا لاقي دقو ئسلاللل اياهو
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 إ

 ملاع ىلاعتهنا لقال هنا

 ماحرالافروصي و ئثلكب

 ناىفخ الو ءاشي فيك
 ءامسشالاب هماع ةيفيك

 الامم ةنحالاه هرد وصلو

 ناظنلاب دارملا اوماعي

 :/:/ +77 لمشي وهف ىلقعلا ليادلا
 ني

 هلوقإ ىقحلا لقعلارظنلا 1
 2 انا رك 7 3 هنابواهريغ نمو بأ" ٍةفطن نمر وصيف ءاشي فيك ةّالار وسم ىلا هنب هاا وه نوك«نأ نيف 4

 7 ا 4 اتخعنا ١ 0 فانئتسا ل يقو نيخسارلا لاقم نم (نب واق غالب رو رزصلابأ ن وكي الروصلاومحرلا فهرس 1 ١
 2:1 ياإ 9 1 ل 3 لق مالسلاوةالملا هيلعلاق هيضترتال لو أتب هباشتملا عاتاوملا و واطلاع جبن نعانب واقع 0 ىننلاوأ ْ -

 عن ا
 10 ةبآلا لاصتاو هلوق) مل ءلا ا عسفان ناو م ا قنوخسارلا ىلع فوولا

 #0 لاق نا 0 5 بعل وهن اشتم 0 ]نم نامسق ام ن 3 اوا قا ىل ) دد ىلا تسر اند ا انشد د



 هوجو نملب ناهجو نم موماعد رلاةبآلا ىف ةفسالغلا بهدم وهاب اجالابال رايتالاب لعاف هنا ىلع لادءاشي فيكى اعت هلو ناوشو
 ىذلاوهىلاعتهلوق :ره اظن اف ةيلعاشلايالقتسم ىلاعت هنوكش !املارابتةالاو ةئبشالابالءافهنوكىناثلا تايئز حلابا للاع ىلاعت هنوك اهدحأ

 ىنعأانوكيفةنآلا ىيالهللانا ىلاعتهلوقىلا 5 ةراشااذههلوقنوك نا نكمي (1 جا غانهليقهلوق) لالقتصالا لعلاد؟رّوصي

 ىذلاوه هلوق نمادافتسن وكنا نكي و كلذ كس يل مالسااو ةالصلاهيلعىسعو رك ذاعافصةمنوك,نا ديال قيقحلابرلانا

 ىسعو ةردقلاةباهنو معلا ةباغف نونا ىنبني برلا ناف ميكا زب زعاا ىلا ةراشا نوك نا نكع و ءاشي فيكم اح رالافكروصي

 هجولزنألاق انههو باتكلاكيلعلز:ةروسلالوأ ققبسدقليقنا (كيلع لزنأ ىذلاوهىلاعتهلوق) انرك ذام لعسيل 5

 ىلعهلوق) لي زختلا ىنعع لازنالا ن وك وأ لوزنلا قاطمانههدارأانلق ةعفدنوكناىتاثلاو اح ردت هلوزن نوك,ناىختقي لوالا

 ( رهاظ ةفلاخو ل اجالهلوق) ةدحاوةّيآ مح ىفاه عوج لعجب وأ تاهكحلا نمةدحاو لكن بدار نا ىلع ىأ (-اة داو لكلب دأت

 ةفلاخاهيف نكلاهيفلاجاال نوكت نابةيءاشةمو ةيكحت ةدحاو ةنآن وكت نا نكع 60 هنا ىلع لدي قبساف عممالكلا|ذه
 000000 اا ا يي 1ك 3

 | 0 اذهلبق هيك ىهانتوةبردس ةلاك ىلا ةراشا (ميكملازب زعلا) 0 6

 وأ نمةر وسلاتازز لسو هيلع للا ىلص هللاَلوُسري هيف ارسال نار فوات رناك يفلح رابتعاب اشتم

 هنمباتكلا|كيلعلزن ؟قنلاوهل ههشن ءناجأو ماع ارب رقد ةنآ نإ امو فنرذ 0 3 ١
 ا ل-ءقناو رهاظلل 4 سب
 درب هاصأ (باتكلامأ نه) (لايحألاه لاجالا لوم تظن نآبايت تابع تمكتيإ (تاتإ | ل اق ةفلاخ 2 أ 4

 رخاو) ةدحاونا "ا هزاع لكلا نا ىلعو أ ةدحاو لك لد وأن ىلعدرفأت تاهمأسايقلاو اعزيضاولا 1 1 1

 ٠ اهيفرُنلر رظنلاو صحّشلإبالا رهاظ ٍةَقلاخحو ًالاجالاهدوصق حضي ال تالمتحم (ٌثايعانشتم | 00 3 2 نوكي
 طابنتسا اهيلع فقوذملا مولعلا لي صحو اهرب ديىف اودهتج نأ ع مهرس ادزب و ءاسلعلا لثضو أ : 26 في رعت ىف تك نا ىئبند

 ىلاَعَم تاكا نيب و اهنيب قيفوتلاو اهمذ كا حئارقلا باعتاب واهم اولاتيفاب 0 ما 0 1 َ اذلولاجا|هيفاع هباشتملا 2

 ةك كرو ىنلاداسف نم تتفاجأ هانعف هني ثمكحأ باتتك رلا ىلاعتهلوقامأو تاجردلا . 2 َ : 0 ا
 عج ظفللا ةلاؤَعو اينعملا صف اًذعب هبضعل هبسشي هنأ هانعف ابماشنُم ماتك, هوقو ظفالا 1 9 3 7 3

 نأسايقلانأ هانعمنال هنفر عم هنمم راء الو رَسآلا نعلو دعمسَو هنال فرصتي مل اهاو كرت و وق م0 مق
 هنق 1 اهتف 3 12

 نع لودع 8ث مهداقفنبلا اماف) ( 50 "ا نعوأ فرعملا نعم هناالف رعب لو فرعي 1 كَ 0 ع

 ظ قتلا ًءاغتبأ) لطابليوأتي وأ رهاظب نوقأعتيِف "0 وعلا هعيش جلا ا 5 : انتلامأ ل ل

 ؛رأت ءاغتبأ ءاشنملاب حما ةذقامو سيبلتلاو كيكشتلاب مهنيد نعّسانلا اونتفي نأ لط || با 0 7 :
 ا ,نيتبلطلاَع وجت عابنالا ىلا ىادلا نوكب نال هر ل طو ع 0 ع 20

 ارابثتعا بحق
 نأ بحيىذلا )0 انلعطوإا لهاجلا مالي ١ ىلاثلاو ناعما ساني لوالاو ٌقاَعُتلا ىلعامهنم | ضع نانا 2

ىلع فقو نمواريف اونكمو اوت دث نيذلا ىأ (رعلا ف نوخسارلاوهناالا) هيلع لمح نعالودعم نوكنا
 | رتفاالا 

 هباشتملا 2 ا في رعتلا نعلدع ةغيصلا نعل دعاه هنالهفي رعن 0 :مزاب ال لاقي نا ىلوالاو ةفرعملا

 ةقلاءاغتاىأ (ةلوالاوهلوق) ٠ وأ ىنععمإب واتءاغتب او ىلاعتهلوق فواولا نا ىلاريشي (خلا» ءداووت نأ باطوأ هلوق) ريكنتلاىلا

 هلوق) قحلا ىلعهنا ىعدا لب هنتفلاهضرغنوكيال لطابلا لب وأتلا لوأ امي 7مئالا ناف لهاجلانأش لب وأتلا ءاغتب او دناعملاملاعلا نأش

 هيلع لمح نا بالهباشتملاف رك ذىذلا لب واتلاذا اماتناك-اهلثم ىلعوأ هلع لمح ناس لاقوأ (هيلعل مع ناب ىذلا

 هلوق)هسنج ىلع لمح نا بحي ىذلاهلي وأت ىأر دقم فاضمانههلاقي نا بحيورتتاالب وأ:لوؤي نا عضاوملا ضعب ىف نكملب هنيعب
 نوخسارلانوك و علا ف نو خسارلا اوىلاعن هلو ة ىلع هولا رايتخا لعل دب حالكلار هاظ (1فقو نموهيفاونكهواوّسث نذلاىأ

 هوعلعيال نا نم ةدئافرتك ناك لب وأتلان ,خسارلا لعاذا هنالفالوأامأ هوجو نم حجارلاوهواضإأ اهلي وأتنوماعي نيذلا نم علا ف

 ةديافريثك علا ىف نيخسارلاصيصختل : نكمل نيخسارلا نعارب+ هبانمآنولوقي ىاعتهلوق لعجو هللأالا ىلع فقواذاهنالف ايناثامأو

 رك ذامو ىلاعتهلوقل نوكسإال ىناثلاهجولا ىف رك ذامريد_ةتىلع هنالفاثلاناماو هبانمآ اضيأنولوقي لعل ءلاىف نيحسارلاري_-غنال

 ناىلعل دبا غي زمهب ولقىف نيذلاامأفهلوقنا اهدح أ هوجو نمرهاظل! فالخ هنا, ضروع وعقوملااذ_طةُمالمربثكب ابلالاولوأأإلا



 ها ا: نيستا ثب ١  د

 تورك < ا ال
 .٠

 ىلع اذهنا لاقي نا الا اهمشعب رمقلا اذكوسمشلاو بك اوكلا ع و نع ةرابع موجنلان ال ءزجلا لع لكل !فطع
 سانللى دهامهبقام عيج نادارملا ناكن الوقت ناكل (لاانلقناموم_علا ىلعهلوق) سنجل ماللإب ىلحلا عما لوقي نم بهذم

 اذهفزإ+ !١ ىف ىدهامهيفام نا دارأن او وسماهضعب نال مومعلا ىلءسانال ىده سنلفانابق نم عرشب نيدبعتماننوكر دقت ىلعف

 مالسلا هيلعىنلابةراشبأاو ىرابلاتافصودحوتلا دفن امامهمفنال انلبق نم عرسشب نيدبعتم نكن ناو ىابلا جا ماي

 رظن هيفلوقأ فاشكسلا ىلءنوةلعملا لاق اذ ككفوصوملا ىلعةفصلا فطع نمن وكيف (نآرقلاوأ !هلوق) مهعيج سانلل ىدهرومأ ءذهو .:

 قدوصقملاناباوحلاو فودوملا ىلء ةفصا!فطع نمنوكىتح باتكحااو ناقرفلا نيبال باتكس!لزنو ناقرفلا لزن أ نيب فطعلاذا

 ناف فوصوملا ىلعةفصلا فطع نم هن“ اك ؤباتكلاو ناقرفلار ياغتر ابتعاب ب اّتكتللزن ىلع ناقرفلا لزنأف طعنا ةقيقحلا

 نآرقلالازنانمدارملاانلق ةدحاو ةعفدهلوزننوكيناىذتقي,لزنأو امو<لزن نآرقلانا لالاو ناق :رفلال ازنأل يق فيكف تلق

 باتكلاكيلعلزن ىلع ناق رغلالزنٌ مدقينا ينبني اذه ىلعف تاق ناذ اموجنلزن مث اين دلا ءامساا ىلا لزن أ هنافاين دل ءامسلا ىلا هلازنا

 ليقواليةنا (هللا تاي ابدل او3) .قرفيامرئاس هلوق ىل_عفطع (تازجملاوأهلوق) تاذلابدوصقملاهنال لي زنتلا دقت انلق

 تايآلارك ذانلق هللاتان اب رفكلا ىلع بترتمهناك هللات انآ ن م هب أب رفكسلا ىلءيترتمديدشلا باذعلاذا دك ناكل ةللا ةئأ اب

 نالوأتايال,نورفاكمهنافىراصنلاو (6) دوهبلاكتايآلابارفاكناكلب ةبأ اباصوصخم هرفكس يار فك نمنا عقاولا نال
 ا رفك دقفةنإ اي ,رفكن م اي 2222527-22

 لا فوم عدلا نمدلضفل | راهظاو (اماذعت 0 وهامب هركذ ذر ٌزكونارقلاوأ روب زلاوأ لطابلاو تلا

 1 10 1 م) نإ زتاركلاو لطبملاو قولا عب هب قرش ريهكم ناو . والزنءايحو هنوك ىف اميكراشب إش

 دايو لذ تايا عيمجب هللاو) مهر مكسب (ديدش باذ- 5 مل اهريغوةلزنملا هيتك نم 00 باو رفكنذلا

 كا مْ ةبوقُع ةمقنلاومقتنم هلثم ىلع ردقبال (ماقتت وذ 00 نم مجال اع ( يزرع
 بترتموهو بنارملاىعفأ || ىف ىف ةدمعلاو هام ىلا راشالاوديحوتلارب رقندعب هب ىجديعو وهو ربدكلاو حتفلا قت هنملعفلاو

 هلوق) تايآلا رفكلا ىلع | ىفالو ضرألا ف يش <يلع كحال هنلانال دنع ضرعإلا نعجز و ”الا امظعن ةوبنلا تاب
 0 ال ماقتتا وذ سل اضراب ءامسلاب هنعربعفارفكوأ انامل ايئزسوأ ناك[ اياك ملاعلا ىف ناك أ املا

 نوكيف (مقتنم هل_فت.*|| وهداهف فرقا امرك ذلابدوصقملا نالو ىلعالا ىلا ىندآلا نم ام امقرت ض ذرألامدقامتاو امعز 2 ا

 ميظعتلاوأ عونللريكرتلا || ةفلتخلاروصلا نم ىأ (ءاشيفيكماحرآلاف مرو وصي ىذلاوه) هلوقو اًيحهنوك ىلع بادلاك
 هلوق) ةياغلا غلب عون ىأ مَروصت ئىرقو هربوص'و نينحلا قاخىف هلءف ناقتإب اعنا ىل علال دتسالاو ةيمويقلا ىلءليادلاك

 معي ىأ (ايئزجوأناكااياكم هلعفيام لثم ىلع ردقياالو هماعيام ةلج هريغإ عيال ذا ( وهالاهلاال) هتدابعو هسفنل كروم ىأ

 ةفسافتملا نيب روهشملاوهام ىلءّدرهيفو ىئزلا هجولاب ىآهياع ىهام ىلع تايئز ملا لعي و ىلكسلاهج ولا ىلع ىأ«ياعوهام ىلءىلكتلا

 ىلاعت هنا ىلع لدب ىلاعت بجاولا لع ىلع مهلئ الد ضعب نا عمم ىئز اب )عال ىنأ ةقيقحلا ىف هنال ىلكهجوبالا تايئزجلا عيال ىلاعت هنا نم

 امافئن لكنا كشالو لول ءلاب علا مزلتسي ةماتلا ةلعلاب لعلااولاق مهنا ةيلكدوجو ىلعاهماعي ىلاعت هن امك ةيئْزج هوجو ىلع تايئزجلا لعب

 ىلعهنال فز حلا هجولا ىلع لوالا هلولعم مع !بجاولالوقنفةماتلا هتلعب سيل اوأهلامولعمنوك نا مزايف ةماتلا هةلعبجاول نوكينا

 ةلعلاب ماع ىلاعتهنال اًضيأ ىناثللواعملا' ذهماملاع بجاولا ن وكن اب حيف ناثلولعمل ةمان ةلعلولعملا| ذه عمىلاعتوهو هلواعمهجولا' ذه

 هل اوق) تالواعالارئاسابر ك ذام ىلع سقو ىناثللولعمال ةمانةلعامتولوالا هلولعم معي ولااعت هناذ مءيهنال ىناثلالولعملااذطةماتلا

 ناف(اهبف فرتفاامهلوق ) ضرالا نم فرسشأ ءامسلانالف ةناكلارابتعاباماورهاظوهف ناك- مار ابتعاباما ( ىلعالا ىلا ىندالا نم ايقرت

 نابجيف مه واق ىف جات خا امو ضرالا لهأ نم ردصام مل: ىنعياهيفاو تك !ىأاوفرتقامضرالا ل هأ ف. و ةبآلا نم ٌدوصقملا

 نوكياالذاليلدلاكلاقامناو (ايحىل تهنوكى لع لل دلاكو هوهلوق) هلا <هاعيو ودبتو أ كرو د_طىاماوفخن الق ىلاعتلاقاكرذ

 ةمدقم نم ديال لبايح هنوكىلعاماناليلد سل هنا مث هنمرذحيل ءايشالا عيم هماعدوصقملا لبايح هنوكىلع لالدتسالل ةبالادارب

 ىنعم نادارأ (هتدابعو هسفنا ؟روصى اكروصت ”ىرقوهوق) ايح نوكين ا ديالفءايشالا عيمج ماعلا( م-الاعزاكن منا ىهىرخأ

 يوت لعل تا دلاككارق) ري_فتفطءهسفن ىلع فوطعمهتدابعوهلوقوا ديقممروصاو اقلطم رود نوكيفرك دام ؟روصت

 هيلعهبنين ا بح يش فنصملا كرتوافن 1 انركذام لثا ةيموبقلا ىلع ليل دلاكلاقاكاو قاوخاربب دب متاقلا مئادلا» .رسفام ىلع موبقلا نال

 ضرتقا ١



 #4 ميحرلا نحرلا للام نارمع لآ روس ع

 ريغ هب وبيسٍبهذ (ثباثلا - ىفاهن!ىلعلدياهلوق )ضب نعاهضعب عوطقم ظافلالا هذه نال( اهياع_ففوب نأ اهقح ناكودل وز

 هيلعدري و لصفملا ىفةللاراجهراتخاو هللا ىف ميخفتلا ىلع ةظفاحملا ةحءتفلا رث آونيدك اسلا ءاقتلال تك رحاهناىلا ةاحنلا نم

 ىلعلياداذه (فقولا مح ىف ميلان اف هلوق) مالف كرحب ملاذلو روذحريغفقولا ف نينك اسلاءاقتلان نمفنصملاهرك ذام

 دحاوهلوق) فقولا كح ىف نوكمإال طقاسلا ل مق ىذلا فرحلاناك اذان وك (؟) امناهنال ج ردللال فلالا طاقسانا

 00 | زها ةكرس داعي( نانا
 (اموجهلوف) لادلا ىلع

 هنوك نال راركت اذه
 لاق لزن نم مهفدي امون

 امنا فاشكلا بحاص

 لزن نارقلا نال لزن لاق
 فذصمال ىوالاو امحنم

 اموجنلزنىأ لوقي نا
 نملكلزنىأ(ةلجهلوق)

 ةدحاوةعفدامهنم لك >

 (1نايمأامهمال هلوق)
 ىنزالفالوأامأ ثحديف

: 0 ٍ 0) 

 ٠ : يفلان 0 ا اهاىيلعّلديل أ مالعالاف ماللا لوخد 0

 فقولاب اب ىف "رو ذح ريغ هناف نيةكاسلا ءاقتلالاللادلا ىلع ة رمطا ةكو رز ءاقلانينتادحاو || حرص امكارظن ةيمحمالا
 ركب وأ ًارقونينك انا داع االكاب بلا هو ىلع | اًهرسك ىئرقو مالى ل كرحت ل كلذلو اماو ىنازاتفتلا ةمالعلاهب

 ٌنالاق مالسلاوةالصلاهيلع هناىور 0م ىلا ) لصالا ىلع اهدعبامب ءادتبالاواهنوكسب [| ىبيطلاةمالعلا لقنامافايناث
 .وهإلاهلاال هللانارمعل [ىفو مويقلا ىلا دالاهلاال هللا ةرقبلافروسثالثىف مظعألاةللامسا || ةاحنلانا جاجزلا نع
 امون نآرقلا (باتكلا كينع لون مويقلا ىلا هوجولا تنو هلو مويقلا ىلا لق ةارونلاف اوفا
 لاخلا عضوم فوه هلا دنع نم هنا ةققحلا جلاب وأ ه رابخإيف قدصلإوأ لدعأإ ل ,تارو نمىهنويفوكلا
 تيلقف ةب روت لصالاو.

 حاتفن اواهكرحتلافلأ امايلارا 3

 ةلعفت ناب كلذ درو اهليقام

 دوب داكر.ال نيعلا تفي

 مصعب لاقو مهمالك ىف

 : ةيصوت لثم ةلعفت ا تيل ةضكولا نم

 ىسعو ىسوم ىلع, 3 (ليجوإاو د لزنأد) تدك نع م (هيدب نيباحلاقكم)

 هنا كلذ ديؤي ونايمعأ امهالفّسعت ليعفإو عفت امهعزوو لجتلاوىّرَولاَن جابيفاقتعاو

 ”قاسكلاوَناوك ذنباو و رمعوبأ ًارقوةّيب رعلاةينب أن مس ياوهو ة ةزمطا حتفب ليجنألا ىرق

 "نيقابلا ةءارقك تفل ار ق)نافن ىلاقالا نيظنلا نيب ةزجحو عفانو نآرقلا ع يجفف ةلامالاب ةاروتلا
 ”مع رشب نوديعتم انا انلذنإ وعملا ىلع (سانلاىدح) نآرقلا لب ذتلبق نم (يلبْنم)

 !نين ةقرافاهناف ةطالاسكلا هن دب اقرمغاا ل 3 هيدار 0

 3 0 0 ل 0 را 53 ل اندم قزوج ةفسلا يا
 هر وس حاط عما 5 5 : 1 تدش سدلا هو ةاصوب 0

 ّْ .: ,لبجن او ءاتىلوالاو اولا تماهقف هب روواهلصافةإة وما لثم ىهو ةلعوف:هلصأ نوب رصبلالاقو

 تباثرحأ نييمحع  نامسا م الكنممهفي و لجنلاوىر ولا نمناقتشمامهلا ىلعةاحنلا ناانل قنا مهي ولصالاوهو

 رهاظلاو ةمجتلا ىلع ليلد ةزمهلا تف ىأوهلاق ثيح فاشكلا مالكرهاظ فالخ هتكلروك ذمادس أنلا نمرك ذامريغون اليلدب

 (ناقرفلالزن ًاوهلوق )دعبلا ةباغف نييب رام هنوكذ نيبمح ًامهنوكب حيف نيتلملا لهأ ناسل ىلع نيلزنملا نيب اد كلل نامس! اما

 مو-داورمقلاو سمشلاو هلؤقك ص احلا ىلغ ماعا|فطعن منوكيف ىيطلالاق فاشكلا فاذك ةيطالا بتكللا سنج هيدارأ

 نم لب 0 ا ,وجسنلا ذأ صاخا ىلع ماعلا فطع نم سيل لمان راظن هيفل ارفأ

 30 نو وصاصو ملكم | لاش همم ال .رهب مدعإتط -

 0 ويارب 8 0



 ماما فيلأت ليوأتلارارسأو ليرتتلا راونأ يسلا ريشا

 هللا دبع ديعسىب أنيدلارصات ىضماقلا نيققدملاةودقو نيققحلا

 ةبسمل وهو ىواضيبلا ىزا ريشلا دم نب رمح نبا
 زارتش لامعا نم ءاشينلا اش لاق هب رق لا
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 هسد ةييلد نيا

 ةئامعبسو نياعسنو ىدحا ةنسيف وت

 نم هنكسأو هللا همر

 هالعأ سودرفلا

 نيما

 قيبدصلا ىثرقلا لضفلا ىنأ لضافلا ةمالعلاةيشاح هشماهب و الع

 د نيمآ هللا هجر قورزاكساب روهشملا بيطخلا

 بينبقخ .رهثيةقيي#ح 5 عيسح

 د ءزإااذهسي ردن رهزالاب ىلعالا سلجملا ررق دق 3#

 0 1 د« ةعباسلا ةنسلا ةبلطل ع ّ

3 : 

1 2 2 0" 
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 1 دكا كا
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 سمي( رإس اةسم) همس مستلم ممم اسم دعا < د7 0طمإ 27 امص: ١ءعم مسوس
 سد تف ردمسيم ها( همم راسم ع 4 سب 2 5 ا ل د فاطم م را
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